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 مقدمة
تحانةةال لفحةةد مصةةداقية اةعا اتهةةا. هةةو مةةن اهةة  ا م مناقشةةة منشةةا ةيانةةة تاريخيةةا  

فةةر   مةةا تتةةراك  علةةى اةعةةا ال ملدسةةة تلةةك الديانةةة مةةن محةةاو ل ت بيةةت اةعةةا ال 

ملدسةةهاأ او ملدسةةيهاأ تبقةةى الحقيقةةة مةةن دهةةة تلةةك الديانةةة محصةةور  فةةة الفتةةر  التةةة 

عاشةةةها  لةةةك الملدةةةس او الملدسةةةين. وةرادةةةة ليةةةا  الملدةةةس وتحليةةة  البي ةةةة الدينيةةةة 

ة التة عاش فيها والمرادع التة اعتمد عليها فة تاديس ةيانته هة اه  مباةئ وا دتماعي

 لتقيي  ةيانتهأ وفحد اةعا اته واةعا ال ةيانته. 

ونستطيع ان نقول اليوم ان ك  ةيانةة فةة العةال  مةن السةه  تتباةع مرالة  نشةاتها. إ  

عوام  محليةة عةاش  عاة   تكون قد برزل فة فتر  ما فة التاريخأ ر   انها ادتفاةل من

ودطها الملدس. فهة ةيانة محليةة ر ة  كة  الجسةور مةع ةيانةال اتةرا التةة ادةت مرها 

الملدةةسأ ور ةة  ااتةةافال التةةة نسةةخها مةةن ةيانةةال اتةةرا. إ  بةةال موتةةو  فحةةد 

مرال  تطور ةيانة نسبة  زةياة المعرفة وعلة  اثاةار امةرا  مسةهو . واننةة اعيةد القةارئ 

 بر" لفه  مرال  عباة  "هللا" فة شبه الجزير  العربية. لكتابة" النج  األك

أ او ب لةه ردة    اما بالنسبة لإليمان فة الكتاب المقدس فهو لةيس اةعةا   نشةا فةة دية  

مدل   فة دي  ماأ لكة نساويه مع بةاقة الةديانال. ولكنةه اعةون قةد شةر  هللا فةة ااعةون 

أ كمةا لصة  زمةن مودةى فةة إتةرا  عنه فة عصور مختلفةأ مليِّدا   لك فة المعجةزال

ر ااعون فة مرال  فة التاريخ بدعو  انبيا  قةد  الشعب من مصر بآيال عظيمة. ا  تكرل

واليشةةع. واألهةة  مةةن  لةةك ان هةةل    عمةة  هللا معهةة  آيةةال ومعجةةزال عظيمةةةأ م ةة  إيليةةا

مسةي،أ قةد تنب ةوا بدقةة  األنبيا  الذين عاشوا فة فترال متباعةد  منةذ عصةر ابةراهي  إلةى ال

عةةن تجسةةد هللا بصةةور  بشةةرأ وموتةةه كانسةةان مةةن ادةة  فةةدا  البشةةرية اةة  قيامتةةه. وتنب ةةوا 

يمةةر بهةةا هامةة واةبيةةة  المسةي، اانيةةةأ وعةن عومةةال ديادةيةبتفاصةي  ةقيقةةة عةن ردةةو  

 العال  فة مرللة ردوعه. 

فةة بي ةة ُمحةد،ة أ  فاايمان الُمعلَن فة الكتاب المقدسأ ليس امر  اةعا  إنسان عةاش

قةةد تةةاار بمعتقةةداتهاأ وارتكةةز علةةى اةعةةا ال اتةةرا كمةةا هةةو محمةةد واادةةوم. ولكةةن هةةو 

اعةةون هللا عبةةر كةة  العصةةورأ التةةة وتةةعها هللا كمصةةداقية تاريخيةةةأ تةةدل علةةى انةةه هةةو 
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مصدرهاأ إ  هو مودوة فةة كة  عصةر وتكلة  فةة كة  عصةرأ لةذلك فةان كلمتةه فةة كة  

هويته ومقاصده فة التاريخ. األمر الذي تعجز اي ةيانة ان تقدم  العصور لها هدف وتعلن

 م   تلك المصداقية.    

وعندما ندرس ادفار الكتاب المقةدسأ نجةد انهةا ُكتبةت مةن اشةخاا قةد عاشةوا فةة 

الةةزمن الةةذي كتبةةوا عنةةه. وان كتابةةاته  عكسةةت بدقةةة الحالةةة ا دتماعيةةة والسيادةةية التةةة 

ه  قد كتب فة قةرون ك يةر  قبة  العصةر المةيوةي. فنةرا عاشوا فيها.  لك ر   ان بعض

كتابال مودى فة القرن الخامس عشر قب  الميوة عن عصر اثبةا أ اي عصةر ابةراهي  

وإدحاق ويعقوبأ تعكس تماما ميزال العصر الذي عاش به هل   اثبةا أ اي فةة بدايةة 

ان  ةتةه مةن الةرول القةدساأللف ال انة قب  الميوة. مما يةدل علةى ان مودةىأ إتةافة لقيا

يكتبأ   بد قد اعتمةد ايضةا علةى مةذكرال مكتوبةة مةن الةد اثبةا أ قةد وصةلت إليةه عةن 

طريق يودفأ الذي اصب، بفض  لكمة هللا عليه ردو  مس و َ فة مصر. واعيد القةارئ 

والقةرآنأ لكةة  إلى الفص  الذي اتحدث به عن ابراهي  فةة التةاريخ وفةة الكتةاب المقةدس

 يتاكد من هذه الحقائق. 

والكلدانيةةةةأ  كةةةذلك فةةةان مرادعةةةة الكتابةةةال الشةةةرق اودةةةطيةأ تاصةةةة األشةةةورية

ومقارنتهةةا فةةة الكرونولوديةةا التاريخيةةة ألدةةفار العهةةد القةةدي  التةةة كانةةت موازيةةة لهةةا فةةة 

لمعطيال التاريخية ولقائقها. الكرونولوديا التاريخيةأ نجد ان درة العهد القدي  يتفق مع ا

مما يلكد باننا لسنا نقرا كتابال قد ُكتبت فة وقت  لقأ ونُسبت ألدما  األنبيةا  الكتاةابأ 

ولكنها كتابال قد ُكتبت مةن اشةخاا قةد عاشةوا فةة الجية  الةذي اعلنةوا انهة  عاشةوا فيةه 

تمةةت فةةة العهةةد وكتبةةوا فيةةه. والنبةةوال التةةة  كرهةةا هةةل   كتلةةاب الةةولة االهةةةأ والتةةة 

لوا انهة  عاشةوا فيةهأ  الجديدأ تكشف انه  ليسةوا فقةك كتلابةا عاشةوا فةة الةزمن الةذي صةرل

ما  ردالته التة اتفقوا دميعا علةى موتةوعها األدادةة   ولكن قد تكل  هللا من توله أ ُمقدِّ

وهو مجة  هللا فة الجسد وموته كانسةان مةن ادة  فةدا  البشةريةأ وقيامتةه مةن األمةوالأ 

 ةته لكة يدين األليا  واألموال.  وعو

فةةة مناقشةةة القةةرآن تاريخيةةا  نةةرا انةةه مكتةةوب  مةةن شةةخد والةةد عةةاش فةةة القةةرن 

ف  السابع الميوةي. وانه اعتمد على افكار بعض الجماعال الجاهلةة فةة ديلةهأ لكةة يُعةرِّ

ق إليهةا. فهةو لة  يةنج، و  فةة لالةة  ويصف بعض الحةواةث التاريخيةة القليلةة التةة تطةرل

والةةد  ان يقةةرن اةعةةاَ ه فةةة مصةةداقية تاريخيةةة والةةد . كمةةا انةةه وتةةع فةةة قرآنةةه ادةةما  

اشخاا قد ظنه  انه  عاشوا فة التاريخأ داعو  إياه  انبيا  او لكما  ُمردةلين مةن هللاأ 

أ ولكنه  فة الحقيقة ادما  تيالية فة كتابال ترافيةأ معروف تةاريخ كتاباتهةا. م   لقمان

ا اةت  على قرآنه ترافال كوديكية مشهور . فكيف ممكن ان يُعطى له اي مصةداقية كم

انه كان يكتب تحت إرشاة وامر من هللاأ وهو تالة من اي مصداقية تاريخية؟! فك يةرون 

ممةن عاشةوا فةة عصةره م ة  البيةزنطيينأ الةذين قةام فةة ودةطه  ملرتةون علةى ةردةةة 

 ر منه إةراكا  للحقائق التاريخية وتمييةزا بةين مةا هةو رفيعة من الدقة فة التاريخأ كانوا اك

ترافة وما هو لقيقة وصحي،. ولتى دكان مكة انفسه  الذين ميلزوا ك يرا  مةن ترافاتةه 
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انهةةا "ترافةةال األولةةين"أ كةةانوا فةةة وعةةة فةةة انتشةةار الخرافةةال التةةة اةتلهةةا محمةةد فةةة 

ور القةرآن التةة دعلةت مةن قرآنهأ بين دماعال داهلة فة ديله أ وادةتخفوا بةذلك فةة دة

 هذه الخرافال لقائق ووليا  من "هللا".   

رايت ان اعطة لك  موتو  قرآنة يتعلق بالتاريخ متسعهأ ُمفنِّدا  اةعةا ال القةرآن 

بنا  على التةاريخ الردةمةأ المةدعوم مةن الواةائق التاريخيةة والمنقوشةال المختلفةة. وفةة 

عتمةةةد محمةةةد عليهةةةا فةةةة صةةةيا ة اةعائةةةه. بعةةةض الحةةةا ل ُمقةةةدِّما المرادةةةع التةةةة قةةةد ا

والمجتمعال وال قافال والديانال التة تبنت ك يرا من الخرافةال القرآنيةة قبة  محمةد وفةة 

 زمانه ايضا.

م هذا الكتاب للمسل  الذي يوة ان يعرف الحقيقة بعيدا  عن التعصب ا عمى  اننة اقدِّ

درس المصةاةر التةة دعلةت محمةد المنغلق عن البحث. كذلك اقدِّمه للبالث الذي يوة ان ي

مةةه للقةةارئ العةةاةي المهةةت  فةةة ةرادةةة  ان يقةع فةةة ا تطةةا  التاريخيةةة الك يةةر . وايضةةا اقدِّ

 ا دومأ وادلوب تفنيد اةعا اته.  

 2103-رافت عماري  
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 ه  نستطيع ان نعرف؟ 
نعيش فة عصر نستطيع ان نميِّز بين افكار األولةين واتطةاَ ه  عةن لقةائق ك يةر   

نا نعرفها اليوم. فافكار القدما  فة طريقة المعالجةأ بال ك ير منها مرفوتا  من اطبائنةا بت

اليومأ الذين تقدمت معرفته  فة عل  التشري، لجسةد اانسةانأ ومةا يحويةه كة  عضةو مةن 

نةةو  تويةةا وانسةةجة بمةةا يمةةر بهةةا مةةن اعصةةاب وشةةرايين واورة . كةةذلك مةةا يهةةاد  دسةةد 

له المرضأ والطريقة التة بها يُعالج المرض دةوا  مةن تةول اانسان من عوام  تسبِّب 

الجرالة الحدي ة او ادتخدام العودةال الطبيةة م ة  المضةاةال الحيويةة. فةو يسةتطيع اي 

إنسان اليوم ان يقول انه   يستطيع ان يعةرف فيمةا إ ا معرفتنةا اليةوم فةة الطةب هةة اةق 

 محمد وما قبله. وافض  من معرفة األقدمين الذين عاشوا فة عصر 

وهكذا فان معرفتنا اليوم فة المنقوشال الك ير أ م   تلك التة وددها علمةا  اثاةار 

او دةةبايهأ او  يرهةةا مةةن  فةةة شةةبه الجزيةةر  العربيةةةأ دةةوا  منقوشةةال اموةيةةة او لحيانيةةة

وشةال مةا المنقوشال. كذلك معرفتنا فة المنقوشال الشرق األودطية بشك  عامأ م   منق

بين النهرين ومصةر ودةوريا وفلسةطين. كةذلك المودةوةال األاريةة الك يةر  التةة ودةدها 

علما  اثاار من تول لفرياته أ قد زوةتنا بمعلومال دديد  عةن التةاريخ القةدي . وهنةا  

ن. والرومةةا الكتةةب التاريخيةةة التةةة ُكتبةةت مةةن مةةلرتين مشةةهورين كةةالملرتين اليونةةانيين

ونسخ الكتب القديمة التة ت ل ةرادتها وتردمتهةا إلةى بعةض لغةال العةال . كة  هةذه دعلةت 

مفهوم البالث اليوم للتاريخ اه  من نظةر  اي دماعةة قديمةة عاشةت فةة التةاريخ. تاصةة 

التة عاشت فة شبه الجزير  العربية فة القرن السابع ميوةيأ والتة كانت مفصولة  عن 

اتةةرا مةةن العةةال أ كةةالتة كانةةت معروفةةة فةةة بعةةض منةةاطق  ركةةب الحضةةار  فةةة منةةاطق

إنسان اليوم يملةك مقةدارا  مةن الحكمةةأ  اي . فو يستطيعاوروبا واامبراطورية البيزنطية

ن فةة دية  محمةد عةن التةاريخ وان يدلعة بان المعلومال التة كان يعرفها العرب الجاهلي

بق محمد بآ ف السةنينأ هةة اهة  مةن مةدارس التةاريخ القدي  فة الشرق األودكأ الذي د

 فة دامعاتنا المعاصر . 

فالمنطق الصحي، يدلنا على اننا نسةتطيع ان نعةرف ونميةز الصةحي، مةن الخرافةة. 

لتى ولو لبس الخرافةة صةور   ةينيةة  واةعةا   فةة ولةةأ فةذلك لةن يعفيةه مةن ان يُفحةد 

نتمةا ه لودهةة نظةر الجماعةال المحةدوة  على تو  التاريخ الردمة والموا،قأ ويُكشف ا
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ةك  المعرفة والجاهلة فة دي  محمد. فا نسان المسل  لةيس معةذورا أ إ ا مةا اةابر فةة التمسا

فة القرآنأ الةذي يعكةس ودهةة نظةر دةكان الجاهليةة مةن دهةة التةاريخ. فهةو يسةتطيع ان 

ر التاريخيةةأ يعرف ويميلز الخطا من الصوابأ إ ا ما ةرس ودهة نظر القرآن فةة األمةو

 وقارنها فة الحقائق التاريخية المواقة من التاريخ الردمة. 

ولكة ينال المسل  مسةاعد  فةة معرفةة الحقيقةةأ يجةب عليةه ان يرفةع او   الغةوف   

لةه إلةى  الدينة عن هذا المنسوب لولة "هللا". فتلبيس كنةز كةا ب فةة  ةوف كنةزأ   يحول

كتابال الكتلاب المسلمينأ الةذين فةة القةرون التةة  كنز لقيقة. وعليه ايضا ان يضع دانبا

تلت القرن السابع قد ابتدعوا تاريخا  دديدا  ُمنفصو  عن التةاريخ الردةمةأ ةون اي توايةق 

 دابق. ا  المعلومال التة قدموها قد نشال منه  وفة ديله . 

ب وينةال واتيرا أ هنا  امر ادادة على المسل  ان يتبناهأ لكة يستفيد من هةذا الكتةا

ه لنةةوال مسةةاعد  هللا فةةة بح ةةه. وهةةو ان يكةةون مسةةتعدا  ان  المعرفةةة الصةةحيحة التةةة تعةةدل

ره مةن الكةذب والباطة   يعرف. وان يكون هدفه فة البحث هو اكتشاف الحةقأ الةذي يحةرِّ

وا ةعا أ مهما كان  لك ا ةعا  مقبو   من الجميع فة بوةه. وان يكون مستعدا  ان يتخةذ 

شي ة هللا.  لك شرط قد وتعه المسي، لمن يريد ان يبحث فة الحقأ كما قةال قرارا  نحو م

  فة انجي  يولنا

يَْعِرُف الت،ْعلِيَ أ هَْ  هَُو  -اي مشي ة اثب السماوي-إِْن َشاَ  اََلد  اَْن يَْعَمَ  َمِشي َتَهُ "

 07   7 ولناانجي  ي "ِمَن هللاِأ اَْم اَتََكل،ُ  اَنَا ِمْن نَْفِسة.

إ  الدرادةةة بةةةدون قلةةةب مفتةةول اراة  هللا وادةةةتعداة لعمةةة  مشةةي تهأ دةةةوف تكةةةون 

ةةد  معلومةةال عامةةة تتبخةةر مةةن الةةنفس دةةريعا. وتُةةزال  مةةن النزعةةة التعصةةبية التةةة لةةن تلكِّ

وتسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلِّ  بالحقيقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ر ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  وتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةولها.
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 عاةقبيلة 
 خفي القرآن والتاري عاد

 وثمود عادقبيلتي فوضى القرآن في الكرونولوجيا التاريخية من جهة 

تمي،ةةز دةةرة القةةرآن فةةة دهةة  صةةالبه فةةة الكرونولوديةةا التاريخيةةة. اي التسلسةة  

التاريخة كما هو محقق لدينا من معرفتنا فة تةاريخ األمة  وتةاريخ ظهورهةا فةة التةاريخ. 

م و انه  ظهروا قب  عصر ابةراهي  اي  الرومان فو يستطيع كاتب فة عصرنا ان يجع 

ب  لتةةاريخ  قبةة  األلةةف ال ةةانة قبةة  المةةيوة. ولةةو اةلعةةى شةةخد ايطةةالة فةةة ايامنةةاأ ُمتحةةزِّ

الرومانأ ان الرومان قد كان لهة  لضةار  قديمةة دةبقت السةومريينأ وان اامبراطوريةة 

اانية " تلت األولى بآ ف السةنينأ  إ  "روما الرومانية المعروفة لدينا فة تاريخها ما هة

فانه دوف يُعتبر من ردال التاريخ فة ايامنا انه يهذي. ومع  لك هذا ما يلتجا إليةه بعةض 

المسلمينأ لكة يتحرروا من اتطا  القرآن الشنيعة فةة الكرونولويجيةا التاريخيةة. فعنةدما 

وقت مةا فةة التةاريخأ انهةا ظهةرل فةة ازمنةة يضع القرآن بعض القبائ  التة ظهرل فة 

 ةةابر  بعيةةد  دةةدا م ةة  عصةةر نةةولأ فلةةن يجةةدو محاولةةة لةة  معضةةلة القةةرآن مةةن تةةول 

ا ةعا  ان تلك القبائ  كان لها ظهورين ا ول قديما دداأ وال انة هةو  ا  الظهةور الةذي 

اامبراطوريةة  تُعرف به القبائ  تاريخيا. ان متبنة هةذه الحجةة يشةبه  لةك الةذي يةدلعة ان

 الرومانية كانت قب  آ ف السنين من ظهورها الحقيقة فة التاريخ. 

م م ةةا   يبةةيِّن فوتةةى محمةةد بالنسةةبة للتسلسةة  التةةاريخة فةةة السةةرة القرآنةةةأ  ونقةةدِّ

 ومحاولة المسلمين الخرو  مةن المةازق هةو التةاريخ الةذي وتةع القةرآن فيةه قبيلتةة عةاة

ع عاةا فة الجي  ال انة بعد نةول. مةع انهةاأ ان كانةت قةد ظهةرل فةة واموة. فالقرآن وت

التاريخأ تكون قد ظهرل فةة القةرن ال ةانة م. واةلعةى المسةلمون ان القةرآن قةد قصةد فةة 

 عاة بانها " عاة األولى"أ ةون اي توايق  ةعائه  هذا.

بعةد وعاةأ ان ظهرل فة التاريخأ تكون قبيلة صغير  قةد عاشةت فةة القةرن ال ةانة 

م.  91الذي ولد عةام  الميوة فة شمال شبه الجزير  العربية. لقد اللف كووةيس بطليموس
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أ كتابةا  عةن الجغرافيةةأ و لةك 061وعاش فة مدينة اادكندرية بمصرأ ومال فةة العةام 

 فة الجز  ا ول من القرن الميوةي ال انة. ومن القبائ  التةة  كرهةا فةة إلةدا الخةرائك

؛ ك يرون لقلقوا هذه القبيلة بعاةأ وانها كانت مودةوة  Oaditaeالتة ردمهاأ كانت قبيلة 

فة المنطقة الشمالية الغربية لشبه الجزير  العربية. ومن هل  أ نذكر البالث فوردتر
1
 . 

لة  تُودةد فةة التةاريخ. وان  لةة عةاةأ يعتقةد بةان قبيولكن هنا  بال ين م   ولهةاوزن

"منةذ  ادتخدام للتعبير. فبدل ان تكون "منذ زمةن عةاة"أ تكةونو  اد  القبيلة مبنة على د

دم"عاة" التة تعنة "من  ي القِ 
2
.  

. والحقيقةة هةة ان فةة شةرق تلةيج العقبةة Oaditaeمكان قبيلة  لقد لد،ة بطليموس 

الةةةدا  مةةةن الجغةةةرافيين لةةة  يةةةذكر هةةةذه القبيلةةةة قبةةة  بطليمةةةوس؛ فعلةةةى الةةةر   ان الكتلةةةاب 

-69أ الذي كتب لةوالة Plinyأ ويدعى با نكيزية Plinius  الكوديكيين م    بلينيوس

تة كانت مودوة  فةة المنطقةةأ ا  انهة  لة  يةذكروا الميوةيأ قد  كروا كافة القبائ  ال 71

الةةذي كتةةب قبةة  بلينيةةوس. هنةةا  ايضةةا   Strabo . ومةةن هةةل   ايضةةا  دةةترابوقبيلةةة عةةاة

فة اادةكندريةأ الةذي كتةب   Agatharchides  يديسش كوديكيون آترون م   ادااار

قب  الميوةأ ووصف المنطقة بدقةأ ولكنه ل  يذكر هذه القبيلة. ك  هذه  032-045والة ل

كانت  - ن كانت قد ُوددل هنا  قبيلة عاة فة التاريخإ - المعطيال تدلل على ان قبيلة عاة

صغير أ وظهرل فقك فةة القةرن المةيوةي ال ةانة. و  يُعةرف مةد  بقائهةا كقبيلةة ُممي،ةز أ 

 .كبر فة المنطقةأ م   قبيلة اموةاانها قد اندمجت فة قبائ   لكن من األرد،

بانهةا كانةت صةغير أ وتحتة  مسةالة قليلةة فةة  ور   وصف الجغرافيين لقبيلة عاة

أ فقد اةلعى محمد بان هذه القبيلة دةكنت األرض فةة الجية  ال ةانة بعةد منطقة تليج العقبة

   69. فنقرا عن عاة فة السور  السابعة "األعراف" والعدة دي  نول

 " وا كروا إ  دعلك  تلفا  من بعد قوم نول وزاةك  فة الخلق بسطة"

 30( يةةتكل  القةةرآن عةةن نةةول. ونقةةرا فةةة اثيةةال  23وفةةة دةةور  "الملمنةةون" )    

 : 32و

دوا هللا ما "ا  انشانا من بعده  قرنا آترين. فاردلنا فيه  ردو  منه  ان اعب 

 لك  من إله  يره..."

فبحسب القةرآنأ انةه بعةد انقضةا  قةرن مةن الزمةان علةى نةولأ صةار هنةا  شةعب  

َ اِل  إرمأ مةةم منةةاطق مةةن األرض. وقةةد اطلةةق عليةةه القةةرآن ادةة  "عمةةوق ادةةمه عةةاة

لها اعمد أ مما دع  الك يةرين مةن  آرام (أ اي بانة مدن فة 7   19")دور  الفجر اْلِعَماةِ 

هة إلدا مدن عةاة. ولكةن السةلال هنةا  كيةف انةه بعةد نةول  المسلمين يعتقدون ان ةمشق

ك ير العدة بحيث بنى مدنا ؟ فنةول  دنة فقكأ صار هذا الشعب 011بقرن من الزمانأ اي 

شةخااأ كمةا نقةرا فةة دةفر التكةوينأ ااصةحال وعائلته الذين ةتلوا الفلك كانوا امانية ا

  7و  6السابع والعدةين 
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ا َكاَن نُول  اْبَن ِدتِّ ِم َِة َدنَة  َصاَر طُوفَاُن اْلَماِ  َعلَى ا ْرضِ "  فََدَتَ  نُول   َولَم،

 " .الْفُْلِك ِمْن َوْدِه ِميَاِه الطاوفَانِ  إلىَونَِساُ  بَنِيِه َمَعهُ  وامراتهَوبَنُوهُ 

 أ نقرا  09و  01وفة ااصحال التادع والعدةين 

 ابوَوَكاَن بَنُو نُول  ال،ِذيَن َتَرُدوا ِمَن اْلفُْلِك َداما َوَلاما َويَافََث. َوَلام  هَُو  " 

بَْت ُك ا  َكْنَعاَن. واَةُ هُْ  بَنُو نُول . َوِمْن هَُل ِ  تََشع،
 .األرضهَُل ِ  ال ،

ااصحال العاشر والعدة ا ول من دفر التكوينأ ان ابنا  نول انجبوا او ةا  ويذكر 

   لنس  دام 30-20وهنا   كر فة ااصحال العاشر واألعداة  فقك. بعد الطوفان

   ِعيومُ بَنُو َدامَ  َوَدام  ابُو ُك ِّ بَنِة َعابَِر اُتو يَافََث اْلَكبِيُر ُولَِد لَهُ اْيضا بَنُوَن." 

وُر َواْرفَْكَشاُة َولُوُة َواَراُم.  َوُلوُل َوَدااَُر َوَماُش. َوبَنُو اَراَم  ُعواُ  َواشا

 ن، فِة  فَالَجُ َولَِعابَِر ُولَِد اْبنَاِن  اْدُ  اْلَواِلِد  َواْرفَْكَشاُة َولََد َشالََ، َوَشالَُ، َولََد َعابَِر.

َويَْقطَاُن َولََد اْلُموَةاَة َوَشالََف  .اي،اِمِه قُِسَمِت ا ْرُض. َواْدُ  اِتيِه يَْقطَانُ 

َواوفِيَر . َوُعوبَاَل َوابِيَمايَِ  َوَشبَا. َوهَُدوَراَم َواوَزاَل َوِةْقلَة َوَلَضْرَمْوَل َويَاَرلَ 

َوَكاَن َمْسَكنُهُْ  ِمْن ِميَشا ِلينََما تَِجةُ   .يُوبَاَب. َدِميُع هَُل ِ  بَنُو يَْقطَانَ َوَلِويلَةَ وَ 

َلَسَب قَبَائِلِِهْ  َكاْلِسنَتِِهْ  بِاَراِتيِهْ   هَُل ِ  بَنُو َدامَ  نَْحَو َدفَاَر َدبَِ  اْلَمْشِرِق.

   " َلَسَب اَمِمِهْ .

ة عاةفو    كما يدلعة القرآنأ على الر   ان الكتةاب المقةدس  او اموة كر  بن ُدمل

 كر ادما  ابنا  لسام قد صاروا آبا  ألمة  معروفةة فةة التةاريخ. كمةا   يةذكر التةاريخ ان 

لمسةي،أ اموة فة القرن ال امن قبة  االعربيتين اللتين ظهرتا ملترا ) لعاة واموةأ القبيلتين

( اي ظهرل فة القرن ال انة بعد المسةي،تكون قد  أن كانت قد ُوددل فة التاريخأ إوعاة

لها الكتاب المقدس فة دةفر التكةوين. وهةذا مةا يلغةة  اار تمن الشعوب القديمةأ التة دجل

 اةلعا  القرآن بودوة تلك القبيلتين بعد نول بقرن وقرنين.

. يقةول قد ُولةدوا بعةد الطوفةان او ة دام وهنا  شة  اتر ددير با عتبارأ وهو ان

  01   00التكوين دفر 

ا َكاَن َدام  هَِذِه َمَوالِيُد َدام  "  "َسنَتَْينِ بِ  اْبَن ِم َِة َدنَة  َولََد اْرفَْكَشاَة بَْعَد الطاوفَانِ    لَم،

تت منه القبائ  التة عاشت فة شرقة ودنةوبة اويقطان )الذي  ارفكشاةبين تودد و

وابن عابر.  اتة فالج ولد يقطانهنا  فتر  زمنية مضت قب  ان يديال. واالعربية( اواة 

   اي ما يزيد على مائتة دنة

َوَعاَش َشالَُ، اَواِيَن َدنَة  َوَولََد  نَة  َوَولََد َشالََ،.َوَعاَش اْرفَْكَشاُة َتْمسا َواَواِيَن دَ  "

اَواِيَن َدنَة   َوَعاَش فَالَجُ  . َوَعاَش َعابُِر اْربَعا َواَواِيَن َدنَة  َوَولََد فَالَجَ   َعابَِر.

 (01-02  00" )تكوين َوَولََد َرُعَو.

مصدر الجاهلة الذي اعتمد عليه محمةد فةة تطةاه    بةد الهنا  التمال كيف وقع  

أ وهو والةد القبائة  التةة دةكنت فةة العربيةةأ ان الجاهليين قد دمعوا من اليهوة ان يقطان

)مةع انةه قةد ولةد بعةد قةرنين مةن الطوفةانأ ا  لسةبنا ان السةنين  ُولد بعد قرن من الطوفان

ة لتةى ولةد ا تةر هةة مةا قصةده دةفر التكةوين. مةن ليةث ان الفكةر  التة عاشها كة  فةر
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الحقيقية هة ان هذه األدةما  عبةار  عةن اشةخاا هامةة هةة رالوس دةو ل. وان قولةه 

عاش فون كذا دنة لتى ولد فونا أ يُقصد بها السنين التة عاشها قب  ان يولد الفةرة الةذي 

هو اه  شخد فة دولته(أ فظن الجاهليون ولد من نسله الفرة المشهور الُمعتبر كابنهأ و

قةد ودةدل  فخلصوا إلى نتيجةة إن قبيلةة عةاة وةا  قد انحدرتا من او ة يقطانأان عاةا  وام

 بعد نول بقرن من الزمان. 

 11ان يزيةد عةن  أ   يمكةن لنسة  دةامولكن الحقيقة هة انه بعةد قةرن مةن الطوفةان

أ فان نسله لن يزيد بعد قرن مةن الزمةان علةى شخصا . وعندما نبتدئ من يقطان 011لى إ

شخصا . فل  تكن هنا  بعد قرنين من الطوفانأ اي قبيلة عربية بعةدأ وانمةا عةائول  011

د انها قبيلة عظيمة تمةم األرضأ بعة صغير  من نس  يقطان. فكيف يذكر القرآن عن عاة

قرن والد فقك على مول نول؟! ولو افترتنا ان عاةا  واموةا  قد انحدرتا من نس  ا بةن 

أ فإننا نوادةه نفةس المعضةلة. فبعةد قةرنين مةن الزمةان لة  يصةب، الخامس لسامأ وهو آرام

( قبائ أ ب  كانوا رامية)التة اتت منه  القبائ  اث َوُلوُل َوَدااَُر َوَماشُ  ُعواُ او ة آرام  

 عائول صغير . 

كانت اول امة بعد نولأ نجةدها فةة اشةعار بعةض شةعرا  الجاهليةة.  وفكر  ان عاةا  

 وقال بعض طة  

 وبالجبلين معق     صعدنا اليه بسمر الصعاة

ملكناه فة اوليال الزمان    من بعد نول ومن قب  عاة
3
  

وامةةوة فةةة  ضةةلة عويصةةة للمسةةلمينأ عنةةدما وتةةع قبيلتةةة عةةاةلقةةد تلةةق محمةةد مع

عصر يلة عصر نولأ الذي   شةك قةد عةاش قبة  ا لةف السةاةس قبة  المةيوة. وهةو مةا 

 دع  الك يرين المحاولة من الخرو  مةن هةذا المةازقأ ولكةن عب ةا . وقةد عمةد ابةن ادةحق

دةنة مةن هجةر  محمةد للمدينةة( الةى  051ي )اي بعةد مةيوة 774الذي توفة لةوالة عةام 

تغيير السو ل المذكور  فة دفر التكوينأ بطريقة تنادب اتطا  القةرآن التاريخيةة. فقةد 

ابةن نةولأ المةذكور  فةة دةفر التكةوين. وهةةذه  اتةاف ابةن ادةحق ادةما  إلةى دةولة دةام

فةةة ديةة  ابةةن ادةةحقأ ولةة  تكةةن  األدةةما  المضةةافة هةةة مةةن األدةةما  التةةة كانةةت معروفةةة

معروفة لتى قب  عصره باربعة قرون. وقد اةت  على  ئحة ادما  او ة دةام ادةَ  عةاة 

ابن دام ابةن نةول. اة   انه ابن آرام 24-20   01كابن لعواأ المذكور فة دفر التكوين 

با  إياها  ي،ر ابن إدحاق دولة نولأ ُمعرل
4
. 

 كةابن لعةواأ  لة  يكةن يعلة  بةان قبيلةة عةةوا حاق ادة  عةاةعنةدما اتتلةق ابةن إدة

قبيلة والد أ ل  تتجزا بعد إلةى قبائة  معروفةة فةة التةاريخأ  اثرامية كانت فة زمن ايوب

لكة يلصق بها اد  عاة. و لك بين القةرنين التادةع والسةاةس قبة  المةيوةأ تةاريخ الةداث 

. ولكن ابن إدحاقأ ومن اد  مساير  اتطا  محمد فة القرآنأ قد دعة  قبيلةة كتاب ايوب

. وهنةا اودةد ازمةة  كبيةر  أ إ  عاة كبكر قبيلة عواأ و لك فة القرن ال انة بعةد الطوفةان
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او دةوريا  أ ل  تعرف قبيلة عوا قبيلة  قد انب قت منها فة العراقانه فة تاريخ اثراميين

 تحت اد  عاة. 

أ فةذلك ابةن دةام هو ابن لعوا ابةن آرام وا ا قبلنا دد   اةلعا  ابن إدحاق بان عاةا  

 41 بعةدلن يح  معضلة تطا القرآن هذا. فآرامأ ا بن الخامس لسامأ   يُعق  انةه قةد ولةد 

 11او  71بعةد كةابن ثرامأ   يمكةن انةه قةد ولةد  . كما ان عوصا  دنة من الطوفان 51او 

دنة من الطوفان. وإ ا دةللمنا بةان عةاة هةو ابةن لعةواأ فةو يكةون قةد ولةد بعةد قةرن مةن 

الطوفانأ او انه كان ما يزال طفو. فكيف يكون له ابنا  فة نفس القرن بعد نولأ وتكةون 

كمةا يسةميها  - ال العمةاة ارم -بيلة عظيمةة لهةا مةدن باعمةد منحدر   منه فة نفس القرن ق

ادةمه مشةهور فةة التةاريخ بحسةب القةرآنأ لتةى ان  – هةوة -القرآن. وكيف يكون له نبة

ردو  فة مصر قد لذ،ر المصريين وفرعون من ةينونة م   تلك التة اتت على قبيلة عاة 

 مع لردالة هوة ؟! التة ل  تس

من قب  الم قفين فة زمانه كا با  وةدا  . فنقرا م و  عن مالك  ولقد اعتُبر ابن ادحق

 وهشام بن العرو  بن الزبيرأ وهما من اه  اقطاب التقليد اادومة   بن انس

 قةأ و  يدلتران ودعا  فةة "يكاةان يخردانه من لظير  المحداينأ اه  الصدق وال

أ كالتةدليسأ والقةول إدحاقاتهامال اترا ُرمة بها ابن  إلىاتهامه بالكذب والدلد .  لك 

بالقدرأ والتشيعأ والنق  عن  ير ال ِّقالأ وصةنع الشةعر ووتةعه فةة كتابةهأ والخطةا فةة 

"األنساب
5
. 

بيد بةن شةريه ومع  لكأ فقد اصبحت فة اديال  لقةأ كتابال ام ال ابن إدحاق وع

وابةن الكلبةةة وابةةن عبةةاسأ ادادةةا  لتةةاريخ دديةد مغةةاير للتةةاريخ الردةةمة الُمبةةرهن والةةذي 

يتبناه بقية دكان العال . وهةذا التةاريخ الجديةد الةذي وتةعه هةل  أ ةون ا دةتناة إلةى اي 

 وايقة تاريخيةأ هو من اد  ةع  اتطا  القرآن التاريخية الفاةلة. 

)الةذي عةاش بةين  أ فقد اةلعى ابن تلدونابتدعها ابن ادحق وبنا  على السولة التة

قد التلت دنوب شبه الجزير  العربيةة ودةزا  مةن  م( ان قبيلة عاة 0416 – 0332عامة 

والتلةةت مصةةر شةةرق افريقيةةاأ وانهةةا بنةةت مدينةةة ةمشةةق
6

هةةذه . لقةةد ابتةةد  ابةةن تلةةدون 

ا ةعا ال ةون ا دتناة إلى اي وايقة او ةع  تاريخة يليِّده. فةو نجةد  ةلعا اتةه هةذه اي 

كتابة او شاهد من عل  اثاار يدعمها. فقد ودةد المسةلمون بةين قبةور دنةوب العربيةة قبةرا  

نه كان نبيا  لعاةأ و لةك "أ ا د  الذي اةلعى القرآن اأ فاةلعوا انه قبر "هوةفة لضرمول

د هذاأ وةون دابق تلمي، الى  لك قب  العصر اادومة.     ةون اي ةلي  او كتابة تلكِّ

 مصادر محمد الجاهلية من جهة عاد

قبيلةة عربيةة تعةيش ليةا  البةداو . ولة  تعةرف  -ان ُوددل فة التةاريخ-لقد كانت عاة

بنةا  المعمةاري لكةة يميلزهةا عةن امة  األرضأ ويُظِهرهةا متفوقةة  شي ا  مةن المدنيةة وفةن ال

على بقية دكان األرضأ كما يةدلعة القةرآن. فقةد ظهةرل ترافةال عةن عةاة ودةك شةعب 
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الصةلت ابةةبةن  اميةةم ة  داه أ وت ، تبنليها من قب  اشخاا لول اشعاره  ترافةالأ 
7
 

الةى تبنةة ترافةال انتشةرل ودةك دماعةال تمية  فةة ه الةذي ُعةرف عنة أابن عمة محمد

اادوم الذي كان قد اةر   أمتم  بن نَُوْير  ايضا  شعرا  من هل   الو. تصديق الخرافال

زمن طوي  أ قب  الصلت ابةبن  امية فهل   ل  يكتبوا اشعاره أ بما فيه . فة  لك الوقت

 اميةةأعةاة مةن  نق  افكارا  عن قبيلةقد  ا  محمديمكننا ادتنتا  ان ا دوم. ولذلك  من بروز

  .ميةكتلك التة كان يب ،ها ا من افكارُتد   قدول  يال بشة  تاريخة دديد. و

أ اادوم بقرن من الزمان على ابعد تقةديرالتة ظهرل قب   األشعاركيف لم   هذه 

أ الذي كةان عن عهد نول ن تتكل لياقة  تكون موتعأ ان لإلدوم بعضها كان معاصرا  و

 أان يةذكر بدقةةفةة فة وقت فش  الشةعر الجةاهلة  قب  الميوة بعد  آ ف من السنين؟ هذا

     فة هذا بقرن والد. ويقول دواة علة اادوملصلت قب   اشيا 

ن أ فة لياادومالمنسوبة ألزمان بعيد  قب   األقوالكيف يمكن ال قة فة هذه "

ان نفس الروا  قد اتتلفت  اكرته  واتطربت فة تذكير لواةث لدات قبي  

"نفسه اادومأ وزمن اادوم
8
  

عةن عةاة تقول إن محمدا  كان يستمع إلةى قصةدرواية  ولقد  كر الطبري
9
مةر ألا .

ودةةك  نتشةةر   كانةةت م لةةول عةةاةأ محمةةد فةةة القةةرآن  كرهةةان الخرافةةال التةةة يلكةةد لنةةا ا

  .الجاهليين بينة  حد، دماعال مُ 

: التأثير المندائي والمانوي، وانتشار مصادر القرآن من جهة ِعظم طول سكان عاد

 لمكة الخرافات المانوية

أ تشةير 69العبار  "زاةك  فة الخلق بسطة" المودوة  فةة دةور  األعةراف واثيةة 

أ التةة تةدلعة بةان النةاس الةذين عاشةوا علةى ن متةااراَ بالكتابةال المانويةةالى ان محمدا  كا

أ وطةوال القامةة دةدا . هةذه الفكةر  مودةوة  فةة كتةاب كانوا عمالقة األرض زمن الطوفان

. ونجد ايضا م   هذه األفكار فةة The Giants" لمانة ملدس المانويةأ ادمه "العمالقة

 . ودةذور هةذه الخرافةال تردةع إلةى كتةاب اتنةو كتب  نودةية اتةرا تبناهةا المةانويون

نقةرا ان الموئكةة  الرابةع وال الةث قبة  المةيوةأ ليةثأ الذي يعوة إلى ما بين القةرن ا ول

"والنسا  نتيجة لةذلك قةد لةبلن وولةدن عمالقةة عظامةا  يبلغةون اواةة  أتزودوا بنال الناس

قةةدم(" 4511آ ف  راعةةا مةةن الطول)لةةوالة 
10

ةةك األلبةةاش بكتةةةاب  . ونحةةن نعلةة  تمسا

 اتنو أ ليث كانوا فة مكة فة زمن محمد باعداة كبير . 

وعللمةا  لذين نز  إلى باب ال كما ان الخرافة القرآنية عن الموكين هارول ومارول

أ ومةن بينهةا كتابةال ا ول السحر للناسأ ماتو   من عد  مصةاةر تةاارل بكتةاب اتنةو 

. هةة فكةر  مالوفةة فةة كتةب المنةدائيين أينةزل ليسةكن بةين النةاس فكر  ان موكا  . فمندائية

وهةةو أ Ruha Surbisيةةذكر ان  Haran Gawaita ويتةةااران دالةة فالكتةةاب المنةةدائة

األمةر الةذي  وهةو. 11مو  من موئكة الظلمةأ قد نزل ودكن بةين المنةدائيين لكةة يغةويه 

لكة يعللما السةحر والتفريةق  أنزول هارول ومارول فة باب  لولعا  القرآن اةل يذكلرنا ب
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مةةا يعكةةس قصةةة هةةارول  بةةين الردةة  وامراتةةه. وهنةةا  فةةة الكتةةب السةةحرية المندائيةةة

ومارول فة القرآن بطريقة ةقيقة. فنقرا ان موئكة الكواكب قد نزلت إلى المدن الرئيسية 

  وقالوا أ باب (هنا  )المقصوة ألرض ما بين النهرين

قأ لي كن هنا  انفصال او تفريق بين النسا  "باد  الموئكة التة تفص  او تفرل

 .  12والردال"

أ إ  ان ملدةس على محمةد مةن تةول األلنةاف المندائيين ونحن نعل  تااير الصاب ة

أ ليث كانت تعيش دماعال مةن كان يذهب إلى الموص  األلناف زيد بن عمرو بن نُفي 

المندائيينأ وكان يسال عن الديانة. وهنا  ايضا تاايرال مانوية على محمد من دهةة تلةك 

" "العمالقة الخرافالأ ليث يودد م ي  لها فة كتاب مانة
13

  . 

ةد أ بسةبب ان ك ية رين مةن افةراة قبيلةة والعوقة بين محمةد والمةانويين فةة مكةة ملك،

يُةةدعون فةةة مكةةة بالزناةقةةة. وعنةةدما يةةذكر  . وكةةان المةةانويونقةةد اعتنقةةوا المانويةةة قةةريش

الةذين يلمنةون بال نويةةأ اي ان  أ فهة  يعنةون بالدردةة األولةة اتبةا  مةانةالعرب الزناةقة

هنا  تالقا  للعال  النورانة الصال،أ وتالقا  شريرا  لعال  الظلمة
14
 . 

ةقةةةأ واتةة، مةةن كتابةةال المةةلرتين اهةة  المقصةةوةون بالزن كةةون ان المةةانويينو

 معظةة  أقريبةةة منهةةامنةةاطق و عةةن قةةرا فةةة الصةةين مةة و  يةةتكل يةةاقول الحمةةوي ف. العةةرب

  فيقول  أالمجوس ه  عنيميزأ وعلى مذهب مانة زناةقة دكانها

على مذهب  ومنه  زناةقة واك ر اهلها عبد  نيران على مذهب المجوس"

".مانة
15
   

لكتلةاب والمحةداين العةربأ كةان الةذي ادةتخدمه ا وهذا ما يلكد على ان لقب زناةقةة

 .يُقَصد به المانويون اتبا  مانة

 عن األةيان التة تسللت إلى بعض القبائ  العربية ويقول  ويذكر ا بشيهة

اتذوها من الجزير " فة قريش "وكانت الزندقة 
16
 . 

مةع العةراق ودةورياأ بحيةث نجةد بةين  ب تجةار  قةريشويبدو ان هذا قد لص  بسةب

فةة كتابةه "المسةتدر   . كما نقةرا فةة لةديث منقةول مةن الحةاك األدما  العربية اد  مانة

  :" هذه العبار على الصحيحين

"بن مانة اتبرنا علة بن عبد الرلمن"
17
   . 

 عن العرب   ويذكر اليعقوبة

وتزندق منه  قومأ فقالوا بال نوية""
18
  

 واشاعه.  وال نوية هة مبدا من اص  فاردةأ تبناه مانة

 عمرو بهاوقت ُمبكِّر؛ فقد آمن  ذمن على شمال العربية شديدلمانوية تااير لولقد كان 

 علةةىودةةاعد  عةةن المانويةةة ةافةةعالةةذي  أ(311-271بةةين عةةامة ) لةةاك  الحيةةر  العربةةة
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انتشارها فة المناطق العربية
19

ةد الجغرافةة ابةن ردةته. و وصةول البع ةال التبشةيرية  يلكِّ

الةةذي  – م ةة  ابةةن قتيبةةة -ر تاريخيةةة عربيةةة مصةةاة وهةةو مةةا تلكةةده أمكةةة مةةن الحيةةر  إلةةى

.مكةةة إلةةىهةةذه البدعةةة  عةةن إلضةةار بعةةض القريشةةيينتحةةدث 
20
مةةن هنةةا نفهةة  ان افكةةار   

تاصة فة  أقد نسخ ك يرا  من افكاره  ا  المانوية كانت مالوفة  فة مكة وقريشأ وان محمد

  .موتو  الولة

و يةره د المسيحيين للمانويةأ كما فعة  افةرام السةريانةوربما يكون تفني
21

أ قةد مهلةد 

أ ربمةا الى مكةة. كمةا ان ادةتخدام الفةرس للمةانويين تةد الرومةان لهرب بعض المانويين

عن مناطق تاليةة مةن  ما دعله  يبح ونمهي،ا  تطهاة المانويين فة المناطق الرومانيةأ 

   Asmussenدلطة الرومان ليسكنوا فيهاأ م   العربية. ويكتب البالث ادمودن

 قصيرا )لوالة عام( لكة يستطيع مانة ا ول ابن شابور "كان لك  هرمازة

تَملة. وكانت هذه الديانة تُدعى ان يدبلر اموره. وعلى اي لال كانت الديانة ُمح

 ,the Coptic Homilies 67, 22"ادتقامة" كما نجدها م و فة الكتابال 

and the Parthian M 4575 ودريعا ةيانة مانة ةتلت مناطق لوض .

البحر المتودك الجنوبية والودطىأ الى دوريا وفلسطين )كم ال اردالية 

 Life ofفة كتابه  Marcus Diaconusأ كما وصفها ز دوليا الى   المانوية

Porphyrios"وايضا الى شمال شبه الجزير  العربية )
22
 

 األولى وعاد الثانية  موضوع عاد  

)الةنج ( التةة تقةول "وانةه اهلةك  51فةة السةور   51 بعض المسلمين يتخذون اثيةة

انةةت هنةةا  عةةاةان  العةةاة القديمةةة او الغةةابر  )والتةةة عةةاةا  األولةةى"أ لكةةة يةةدلعوا بانةةه ك

يعتبرون انها كانت فة دنةوب شةبه الجزيةر  العربيةة (أ وعةاة اتةرا ظهةرل فةة شةمال 

"كاولى"أ لسةبب  . ولكن الحقيقة هة ان القرآن وصف عاةالعربية فة منطقة تليج العقبة

ل ةانة بعةد نةولأ اي كةاول امةة بعةد نةولأ ولة  يقصةد ان اعتبار محمد دكانها انه  الجي  ا

 يميلزها عن عاة اترا لدي ة.

التةةة تقةةول  20( واثيةةة 46) بعةةض المسةةلمين ايضةةا ينظةةرون إلةةى دةةور  األقحةةاف

أ لكة يستخردوا منها افكارا  اترا لة  يقصةدها "باألقحافإ  انذر قومه  وا كر اتا عاة"

لقرآن. فيقولون إن قبيلة عاة األولى عاشت "با لقاف" الةذي يعتبةرون انةه مكةان مللف ا

. علةى لةدوة لضةرمول فة دنوب شبه الجزير  العربيةأ اي فة صحرا  الربةع الخةالة

و  اةرا كيف يمكةن للربةع الخةالةأ وهةو مةن اك ةر صةحاري العةال  قسةاو أ ويخلةو مةن 

ضارال والسكانأ ان يستضيف شعبا  هو األقوا بحسب المسلمينأ لتى انه الت ل ك  الح

(.  ال العمةاة دنوب العربيةة وشةرق افريقيةاأ وكةان لةه بحسةب القةرآن مةدنا  باعمةد  )إرم

ة شةعب عةاة فةة على اعتباره نبةة قبيلةة عةاةأ انةه انةذر او هةدل  ولكن القرآن تكل  عن هوة

أ التة هة ريال رملية صحراوية تهب بادتمرار علةى شةبه ا لقافةينونة تاتة بوادطة 

الجزيةر  العربيةةة. والتردمةةة ا نكليزيةةة للقةةرآن تعبِّةرعن  لةةك بوتةةول. فتردمةةة عبةةد هللا 

 يودف علة م و  تترد  تلك الفقر  من اثية بهذه الكلمال 
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 He warned his people about the winding sand-tracts    

 24أ كما نقرا فة اثيتين وما يليِّد  لك هو اةلعا  القرآن هبوب تلك الري، على عاة

ك  شة ". ولقد فهة  الكتلةاب المسةلمون  من نفس السور  "ري، فيها عذاب الي  تدمر 25و

  نةويقول العي األوائ  كلمة ا لقاف على انها رم  عظي . 

دمع لقف بكسر الحا  وهو رم  مستطي  مرتفع فيه اعودا   با لقاف"قوله 

من القوقف الشة  إ ا اعو ، "
23
  . 

"ويقال للرم  إ ا عظ  وادتدار  لقفعن ا لقاف  " ويقول البكري األندلسة
24
 . 

األولةةى دةةكنت فةةة شةةمال شةةبه الجزيةةر   والحقيقةةة هةةة ان القةةرآن قصةةد ان عةةاة 

دكنت فة نفس المنطقة رادا  بعد ان لط،مت الري، عاةا األولةى. ولقةد  العربيةأ وان اموة

لد،ة القرآن تلك المنطقةأ ليث وصف بيوتها بانها تُنحت فة صخور الجبال. ونحةن نعلة  

ُمحد،ة  فةة شةبه الجزيةر  العربيةةأ  ان تلك البيول المنحوتة فة الصخر ُوددل فة منطقة

)كما دنرا عند مناقشةتنا لموتةو   بالقرب من مدينة الحجر. وكانت مدينة الحجر نبطية

 يتحدث كاتب القرآن عن عاة قائو   69( واثية 7اموة(. وفة دور  األعراف )

 "وا كروا إ  دعلك  تلفا  من بعد قوم نول وزاةك  فة الخلق بسطة"

أ كمةن الحديث عن قبيلةة امةوة 74و 73ا  لطمه . وبعد  لك بدا محمد فة اثيتين  

التةة ُةمةرل بحسةب اةعائةهأ ولتسةكن نفةس ارتةها.  دا ل مباشر   لتح  مح  قبيلة عةاة

 تقول اثيتان   

روا إ  دعلك  تلفا  من اتاه  صالحا قال يا قوم اعبدوا هللا ... وا ك "والى اموة

اك  فة األرض تتخذون من دهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا  بعد عاة وبول

 ".. 

األولةى" التةة  كةر انهةا كانةت مودةوة  فةة  من الوات، هنا اةلعا  محمد بان "عةاة

ة فةة الصةخرأ الجي  الذي اتى بعد نولأ قد دكنت فة المنطقة ليث كانت البيول منحوتة

ةها فة دور  الحجر ) -11بانها مدينة الحجر. فنقرا فة اثيةال  11( واثية 05والتة لدل

12     

"لقد كذلب اصحاب الحجر المردلين. واتيناه  بآياتنا فكانوا عنها معرتين.   

 وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين"  

فة الشمال الغربة من شةبه الجزيةر  العربيةةأ وقةد نحن نعل  ان مدينة الحجر تقع   

أ وه  الشعب المعروف عنه فة شبه الجزير  العربية بتخصصه فة بُنيت من قِب  األنباط

األولى" هةو  بنا  البيول من تول نْحتها فة الصخر. لذلك نرا ان قصد محمد من "عاة

فة شمال شرقة شبه الجزير  العربيةأ وليس قبيلة عاشت فة  قبيلة عاشت قب  قبيلة اموة

دنوب شبه الجزير  العربيةة. وقةد اعتبةر محمةد ان هةذه القبيلةة كانةت مودةوة  فةة الجية  

ال انة بعد دي  نولأ مع العل  ان عاة قد ظهرل فةة نفةس منطقةة امةوة ابتةدا   مةن القةرن 
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هور فةة القةرن ال ةامن قبة  المةيوة فقةك )كمةا دةوف ال انة للميوةأ بينما اموة بةدال بةالظ

 اناقش  لك  لقا(.

األولى" عاشت فة دنوب العربيةةأ وتوشةت قبة   يدلعة الكتلاب المسلمون ان "عاة

قرنين او اواة مةن العصةر المةيوةي. ولكةن فةاته  انةه لة  تودةد قبيلةة او امةة عاشةت فةة 

ن يكةةون تاريخهةةا ُمسةةج  بغنةةى فةةة المودةةوةال دنةةوب شةةبه الجزيةةر  العربيةةةأ ةون ا

األاريةأ م   الكتابال والنقوش على الحجار  والجةدران والبوابةال واألتةرلة والمعابةد 

وعلى اثنية المختلفةأ بااتافة إلى النصب التة هة الةوال تذكاريةةأ وقطةع العملةة. فةو 

دد اي اار عنها فة آاار شة  من م   هذا يدع  راي هل   الكتلاب لول عاةأ التة   يو

دنوب شبه الجزير  العربيةأ التة هة من ا نى آاةار العةال أ و لةك ألن قلةة اامطةار فةة 

المنطقة تساعد على لفظ اثاار من التلف. فحتى اةنةى الشةعوب التةة عاشةت فةة دنةوب 

 العربيةأ تركت م ال المنقوشال والمودوةال األارية التة  تدل على تاريخها.

  عى محمد انه نبي لقبيلة عادالنبي الذي اد   هود خرافة أصل

 .إدةرائي مةن قضةا   هةو ادة  قةاض  ف. ا  بة  يهوةية ا  عربي ا  ادم   يمكن ان يكون هوة

ةة يطلقةةون ادةة  هةةوة علةةىزمةةن محمةةد فةةة العةةرب كةةان و د مةةن ادةةتخدام اليهةةوة. وهةةذا ملك،

 من دور  البقر   035كما نقرا فة اثية  أيهوةعن ال فة لدي ههوة كلمة القرآن ل

  نصارا تهتدوا ..."  او" وقالوا كونوا هوةا  

د أالمذكور فة القرآن اما هوة   يةدعىه ابةن ديةل أشةخد يهةوةي انةهالبال ون  فيلكِّ

قبةة  مجةةة  محمةةد  أليهوةيةةة فةة شةةبه الجزيةةر  العربيةةالةى اعتنةةاق اكةةان يةةدعو وأ ةانيةال

. ومةن هةل   البةال ين دةيردنتمن الزمان حوالة قرنب
25
 R.B.  ن ابال ة. ويودةد ايضةا

 و F.V.Winnettهمةةةا أ ن فةةةة تةةةاريخ شةةةبه الجزيةةةر  العربيةةةةان متخصصةةةامشةةةهور

W.L.Reed لليهوةيةة فةة  كةان يةدعويهةوةي شةخد عبةار  عةن هو  ا  يعتقدان بان هوةأ

المةةيوةي يةةة فةةة القةةرن السةةاةسشةةبه الجزيةةر  العرب
26
ليةةث انتشةةرل اليهوةيةةة بصةةور   أ

ترافةال  نشةال. وفة وقةت  لةق هامناطق فة شمالالوبعض  أتاصة فة دنوب العربية

 فةة فتةر  زمنيةة قريبةة مةنأ التةة عاشةت عةاةقبيلةة كنبةة ليعتبةر وصةار  هةوةأ لول اد 

انة بعةةد المةةيوة(. وهةةذا يتفةةق مةةع عاشةةت فةةة القةةرن ال ةة اعصةةر محمةةد )دةةبق وراينةةا انهةة

 لةولترافةال  نسةجفةة أ العرب فة الجاهلية وزمن محمةدالتة كانت دائد  عند عاةال ال

   عنها.   وندما  التة يسمعاأل

انفجر فاهلك كان قد  هو بركان قدي ف أقبر هوةالذي يُعتبر انه  بالنسبة إلى الموتع 

كانةت تخةر  مةن  كالرعةد ا  اصةوات ان لكأ ليث ورة فيها ليد الكتب العربية تما لوله. و

مةن بةين . . ومةن هنةا نشةال قصةة قبةر هةوة وعةذاب عةاةأ وانةه كةان يقةذف لممةا  البركان

فون كريمرالبال ين الذين تطرقوا لذلك 
27
. 
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  اقضات في القرآن من جهة دينونة عادنتضارب ومت 

. عةاةقبيلةة القةرآن القضةا  علةى  فيهةا اقض وات، فة الطريقة التة ادةراتن يودد

  صيحةت  القضا  عليها من تول  "الملمنون"ففة دور  

  .40ية واث 23 "الملمنون"بالحق فجعلناه  ُ  ا " دور   " فاتذته  الصيحة

لمةةو  دبرائيةة الةةى ا هةةذه الصةةيحة المسةةلمون وينسةةب
28
 نون المنةةدائيوالصةةاب و .

.)دةوف ننةاقش  لقةا بجبري عنةده  يُعةرف  الذي صار أينسبون صيحال ةينونة لب اهي 

  لك فة موتو  دذور الصيحال القرآنية(.

   الري، الى تنسب ةينونة عاة  24   46دور  ا لقاف ولكن  

ب  هو ما  ممِطُرناأ"فلما راوه عارتا ُمستقبِ  اوةيته  قالوا هذا عارض    

 ادتعجلت  به ري، عذاب الي ". 

راوا  يمة  فة الفضا  آتية  دتقباله أ  بمعنى آترأ يدلعة القرآن ان اه  قبيلة عاة 

ر عةةاة  ولمةةا صةةاروا تحتهةةاأ اتةةت ريةة، واهلكةةته  دميعةةا  ولطمةةت بيةةوته . فةةالقرآن يصةةول

كقبيلة صغير  دداأ يمكن ألعضائها ان يتجمعوا تحت  يمة محدوة . وهذا يتضةارب مةع 

ا ةعا  القرآنة بانه  اول امة فة األرض بعد نولأ ولةديه  مةدن باعمةد . فةالقرآن يجمةع 

ك  اعضا  القبيلةة تحةت  يمةةأ لكةة يخةاطبه  نبةيه  ويةذكِّره  بالقصةاا قبة  إهوكهة . 

رها بانهةةا عظيمةةة  وقةةد انتشةةرل فةةة فنةةرا ا ن محمةةدا  يعامةة  هةةذه األمةةة التةةة دةةبق وصةةول

األرض بعد نولأ كانها دةز  مةن لةة فةة قريةة عربيةة. وهةذا كم ة  إنسةان يسةرة قصةة 

على مجموعة من األطفالأ فيقول له  ان هللا دمع ك  األوروبيةين تحةت  يمةةأ وانةذره  

بعاةا عظيمة للقبائ  واألم  التة اراة ان يحطلمها ا  اباةه . فمحمد ل  ينتبه الى انه وتع ا

فة التاريخأ وعند إباة  شةعوبها اظهةره  كسةكان قريةة او مدينةة صةغير . وكمةا فعة  مةع 

الذي لصر دكانها فةة مدينةة الحجةرأ وابةاةه  فيهةاأ هكةذا لصةر دةكان عةاة  قبيلة اموة

 تحت  يمة قب  ان يهلكه .

به الى التناقضال التة تلقها. فهو  كةر فةة دةور  "الملمنةون" كما ان محمدا  ل  ينت

 انه اباةه  بصيحة.  

  .40ية واث 23بالحق فجعلناه  ُ  ا " دور  الملمنون اي  "فاتذته  الصيحة

الري،أ بعد ان . ا  انه نسب ااباة  هنا إلى قد اطلقها دبري  وراينا ان تلك الصيحة

دمع الشعب تحت  يمة. فيبدو ان محمدا    يرادع اثيال التة يذكرها فة الماتةأ لكة 

  يقةةع فةةة التناقضةةالأ او انةةه ينسةةى اثيةةال السةةابقة ومضةةمونهاأ او انةةه   يةةدر  ان 

 لفحصها بقدر ما يطربون للسجع. مستمعيه ينتبهون للتناقضالأ وانه  يهتمون
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  ، ومصادر محمد الزرادشتيةدشتيةال الريح في الزرالدينونة من خال   

 الةةىان تُنسةةب  هةةةمةةع ان العةةاة   أالةةري، بوادةةطةالةةدينونال فةةة القةةرآن  تةةت  اليانةةا

 . الزدر  التة يقوم بها دبري  او الصيحة

محمةد إلةى أ ةشةتيةاالزرالديانةة للنةار فةة  كةان كاهنةا  الةذي  الفاردةة دةلمان قد اتةى

وهةو مةا كةان يعةاةل  أبيضة من  هبوفة لقائه األول معهأ اهداه محمد . اادومواعتنق 

 هامةا   راا فةة دةلمان الفاردةة مردعةا   ا  مةن الواتة، ان محمةدارو  مةن المةال لينةذا . 

ر ة  ان اثيةال المدنيةة التةة تسةتند علةى الديانةة وةشةتية. اعلةى الزرمن تولةه  لوطو 

الزراةشةةتية مصةةدرها دةةلمان الفاردةةةأ ولكنةةه لةة  يكةةن مردةةع محمةةد الوليةةد فةةة الديانةةة 

الفاردةةية. فهنةةا  آيةةال مكيةةة قةةد دةةبقت إدةةوم دةةلمان الفاردةةة. فالفاردةةية كانةةت ةيانةةة  

وقةد انتشةرل فةة قبيلةة  معروفة فة شبه الجزير  العربيةأ كإلدا الديانال الرئيسية فيها.

. بسةبب اشةراف تمةي  علةى الحةج لةول مكةة التة كانت فة عوقة لميمةة فةة قةريش تمي 

فةة قةريش.  وهنا  ما يدل على انتشار الزراةشتية فة قريش نفسها. فقد انتشةرل الزندقةة

 التة تسللت إلى بعض القبائ  العربية ويقول عن األةيان  ويذكر ا بشيهة

اتذوها من الجزير " فة قريش "وكانت الزندقة 
29
  . 

بالدردةة ا ولةى. ولكةن كةان المعنةى  ومع ان كلمة "زندقة" صةارل تم لة  المانويةة

" التةة او "زنةدا“ . و لةك لسةببين. ا ول هةو كلمةة "زنةدا صلة يشير للديانة الزراةشتية

التةة تعنةة "تفسةير  Zand-i-Avestaالزراةشةتية. فهنةا  تعبيةر  تشير لكتب زنةدا افسةتا

األفستا". ولكن فة وقت  لق صةارل بعةض المخطوطةال الفاردةية الزراةشةتية تُةدعى 

اي كتةةاب األفسةةتا مةةع تفسةةيره. فكانةةت  Avesta-o-Zand (or Zand-i-Avesta)ب 

 " لقب لمن يلمن بكتب الزند. كلمة "زنديق

التةةة هةةة اهةة  العقائةةد  والسةةبب ال ةةانة هةةو ان كلمةةة زندقةةة ارتبطةةت فةةة ال نويةةة

 رب  عن الع . ويذكر اليعقوبةالزراةشتية

وتزندق منه  قومأ فقالوا بال نوية""
30
  

واشاعه. فيص، القول انه كةان  وال نوية هة مبدا من اص  فاردةأ تبناه  لقا مانة

 والمانويين.  م   الزراةشتيين يُقصد بالزناةقة ك  من اتبع ال نوية

أ من ليث عوقة قريش بالحير أ المدينةة فة قريش يةوليس  ريبا انتشار الزراةشت

العربية فة العراق التة كانت تحت الفرس. فكان القرشين يردةلون او ةهة  للحيةر  لكةة 

 رس.. طبيعة ان يتعلموا ةيانة الفيتعلموا ال قافة الفارديةأ كم ال النضر بن الحارث

فه على دلمان الفاردة فكانت الزراةشتية  فة متناول محمد فة مكةأ و لك قب  تعرل

اي فاردةة كةان فةة مكةة.  كمةا  لقرآن محمد انه بلسان اعجمةة فة المدينة. واتهام قريش

 ة هة دور  مكية  أ والت013 06نرا فة دور  النح  اي 
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َذا  َولَقَْد نَْعلَُ  اَن،هُْ  يَقُولُوَن إِن،َما يَُعلُِّمهُ بََشر  لَِّساُن ال،ِذي يُْلِحُدوَن إِلَْيِه اَْعَجِمة    ـٰ َوهَ

بِين    لَِسان  َعَربِة  ما

ل مةن شةخد .  لك يدل على تلقة محمد فة مكة معلومةااي يعللمه شخد اعجمة

 فاردة او مطلع بال قافة الفارديةأ كان يسكن مكة.

ةر لنةاو ترافةال القةرآن.  اقامةت عليهةك يةر  ةشةتية ازردةبب ودةوة افكةار   لك يفسِّ

األتيةةر أ تةة   األيةةامتكةةوين الكةةون وعومةةال أ فةةان موتةةوعال قرآنيةةة م ةة  فةةة الحقيقةةةو

 .ةشتيةاالزر من الديانة ا البيته اقتباس

 الودائ  التة يُقضى بها على شةعوب كمةا نةرا إلداالدينونة بوادطة الري، هة و

ان  أالفهلوية األدفارالذي هو من  أفة دفر رام يادت م و   . فنجدةشتيةاالزر األدفار فة

طالبةا  أالةري، اوإلةه الهةوا   Vayuفةايو  إلةىأ يقدم تقةدمال يينةشتاإله الزر اهورا مازةا

منه ان يدين عال  الشر
31
 على إفةرا  بحيث انه قاةر   أيملك قدر  عظيمةهذا إله الهوا  و. 

المعةةروف مةةن  Azi Dahaka أ انRam Yastفةةة نقةةرا ايضةةا مةةن دةةكانها. و األرض

م طلبةا  اايرانيةة لممةةأ وهو شخصةية ترافيةة معاةيةة اد  الضحا بالعرب   إلةه إلةى أ قةدل

من دكانهاأ ولكن فايو رفض طلبته األرضيفر  ل Vayuالهوا  فايو 
32
 . 

 بوادةةطة صةةيحة اوتُجةةرا إمةةا بوادةةطة الةةري،  ةشةةتيةادميةةع الةةدينونال فةةة الزرو

لةري، تحصة  بوادةطة االدينونة أ إ  ان القرآن ايضا  فة اهنروهذا مو .  اويصرتها إله 

 ةشتية. االعاصفة فة الزر اوالذي ل ل مكان مو  الري،  أصرتة دبري  او

 إلةه الري، الصال، الذي يجري القضا  علةى تليقةة اهريمةان ةشتيةافة الزر ويودد

اعمال الذي يقوم ب أتليقة اهريمانالى ري، شيطان ينتمة  أ يوددتراالشر. ومن نالية ا

 او ال نويةة. فهذا النةو  مةن ال نائيةة اهورا مازةاتدمير وتراب فة العال  الجيد الذي تلقه 

ةر المدينةة ا اونجةد ان شةيطان الةري، أ بحيث ةشتيةافة الزرمعروف  لتةة العاصةفة قةد ةمل

اة  قُلبةت  أالسةما  إلةىصيحة والد  من هذا الشةيطان ُرفعةت المدينةة فب. ةشتاولد بها زر

ال ةةانة وااصةةحالالكتةةاب السةةابع  رادةةا علةةى عقةةب )رادةةع دةةفر ةنكةةارة
33
هةةذه . نفةةس (

 وعمةور  رادةا   دةدوممدينتة  قلبت دبري صرتة ان  نجد ليث أالفكر  ادتعارها القرآن

 على عقب.

فةة إدةرا  القضةا  علةى اشةخاا وشةعوب  ايضا موكل    ةشتيةاوإله الري، فة الزر

ويتركهمةةا  أعاليةةا فةةة الهةةوا متمةةرةين ةشةةتية. فنةةراه يحمةة  ملكةةين اتةةرفض الردةةالة الزر

معلقين فة تلك الحالة كقصةاا لهمةا
34
القضةا  قصةة فةة  ا  قتبَسةه مُ ا مةر الةذي نةراهةذا . 

ن الري، كان يحم  إ هوة. فيقول ابن عباسب اايمانالتة رفضت  أالقرآنة على قبيلة عاة

األرضا  يضربه  فة  أويطير به  فة السما  أردال قبيلة عاة ومواشيها
35

  .    
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 في خاتمة هذا البحث

عاشةت فةة  انهةا أمةيوةي ال ةانةالعاشت فة القرن  قبيلة   يدلعة بانالقرآن إ ا نرا 

ويجعلهةةا تنتشةةر فةةة األرض بمةةدن  وال اعمةةد أ بينمةةا هةةة فةةة القةةرن ال ةةانة بعةةد نةةول. 

الواقعأ ان ُودةدل فةة التةاريخأ كانةت قبيلةة تعةيش ليةا  البةداو  فةة شةمال شةبه الجزيةر  

ن ترافة معروفة بان النةاس بعةد زمةن نةول . ويتبنى القرآالعربية بالقرب من تليج العقبة

هةا البدويةأ التة اتتةر  ل كانوا اصحاب طول ترافةأ فيطبق هذه الخرافة على قبيلة عاة

 ةبةةري، علةةى الطريقةة او بصةةرتة مندائيةةة أ قبةة  ان يهلكهةةاادةة  يهةةوةي هةةو هةةوةب نبيةةا  

وةرادة الكتب التاريخيةأ م   كتابةال  اثاارم فة عل  بنا  على التقدا  أ. ونحنةشتيةاالزر

مةن  اك ةر أأ صار لنا معرفة فة قبائة  شةمال شةبه الجزيةر  العربيةةالجغرافيين اليونانيين

زمن محمد فة الجاهلية. اعتقد بان موتو  مقارنة المعلومال التة فة الشعب الذي كان 

دةةوف تسةةاعد  أزمةةن محمةةدفةةة منتشةةر  تةةة كانةةت الخرافةةال الب اثاةةارأدمها لنةةا علةة  يقةة

التحةرر  علةىعلةى التةاريخ المواةقأ ودتسةاعده   المسلمين على تقيي  محمد وقرآنةه بنةا   

 محمد لقرآنه. اةلعاه ي ذال الولةمن فكر  

مةنه أ  ونقول ان الفكر  التة كانت لدا الجاهليين عن بعض الشعوب القريبةة نسةبيا  

 أ   يمكن تبنيها فة ايامنا الحاتر أ  ن الشةعوب السةامية التةة انب قةت مةن دةامم   عاة

معروفة لديناأ كما ان لغاتها ايضا. وفة علة  ا ركيولوديةاأ هةة مطابقةة تمامةا  لمةا  كةره 

ريخأ بحيةث انةه   الكتاب المقدس عنهةا. فةالقرآن هةو انعكةاس لنظةر  داهليةة تاط ةة للتةا

يمكننةةا محةةو اكتشةةافال عصةةرنا العلمةةة مةةن دهةةة التةةاريخ وعلةة  ا ركيولوديةةاأ وتبنةةة 

 األفكار الجاهلية التة قام عليها القرآن.
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 اموةقبيلة 
 التاريخو القرآنفي  ثمود

ال ةامن قبة  المةيوة. ففةة  لة  تظهةر قبة  القةرن ان قبيلة امةوة من المعروف تاريخيا  

انكسةرل امةام وأ نهاية  لك القرنأ هادمت اموة وقبائ  عربيةة اتةرا الحةدوة األشةورية

أ الةذي نقة  بعضةا  مةن اهةالة تلةك القبائة  وادةكنه  فةة مدينةة ملةك اشةور ال انة دردون

اترا اماكن إلىأ ونق  دكان السامر  السامر 
36
قب  الميوةأ قةد تصةدا  705ففة عام  .

دةردون ال ةانة لقبائةة  عربيةة كانةت تهةةدة الحةدوة الجنوبيةة لمملكتةةه. وهةذه القبائة  كانةةت 

 .37Marsimaniو Ibadidiو Khaiapaاموة و

هةة  دةةكان  أ اعتبةةر محمةةد ان ال مةةوةيين14-11( واثيةةال 05وفةةة دةةور  الِحْجةةر )

 دحرية   قد باةل نهائيا  من تول صيحة مدينة الحجر. واةلعى فة القرآن ان قبيلة اموة

"لقد كذلب اصحاب الِحْجر المردلين. واتيناه  بآياتنا فكانوا عنها معرتين. 

 مصبحين".   الصيحة فاتذته وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين 

مةن  التلهةا األنبةاط قةد اموةيلون. والِحْجةر هةة مدينةة دكان الِحْجران  محمد اةلعىف

فة القرن ا ول ق.م.أ ونحتوا بيوتها فة الصخر تول القرن المةيوةي األول.  اللحيانيين

التة اعتبرها  ه  الجي  ال الث بعد نولأ مباشر   بعد قبيلة عاة واعتبر محمد ان ال موةيين

  74و  73( واثيتان 7) األعرافوهذا ما توتحه دور   الجي  ال انة بعد نول.

.. وا كروا إ  دعلك  تلفا  من هللا.صالحا قال يا قوم اعبدوا  اتاه  "والى اموة

اك  فة  بعد عاة تتخذون من دهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا  األرضوبول

"... 

أ الذين كانوا بحسب القرآن فةة الجية  ال ةانة اي انه  وراوا األرض بعد هو  عاة

 بعد نولأ كما نقرا فة دور  الملمنون  

 ( 30 23)دور  الملمنون اي اُ ، اَنَشاْنَا ِمن بَْعِدِهْ  قَْرن ا آَتِرينَ 
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يةةاتون بحسةةب محمةةد  ان ال مةةوةيين 74و 73وراينةةا فةةة دةةور  األعةةراف واثيتةةين 

فةة  . اي وراوا األرض بعد ان ت  تدمير عاة.  ا  يعنة انه قةد وتةع امةوةرادا بعد عاة

 الجي  ال الث بعد نول. 

 له يفسر اثية بقو الطبري

لقومه واعظا له   َواْ ُكُروا ايها القوم  ل صال،و"يقول تعالى  كره مخبرا عن ق 

 نعمة هللا عليك أ إْ  َدَعلَُكْ  ُتلَفاَ  يقول تخلفون عاةا فة األرض بعد هوكها"

هةة فةة  كانت فة الجية  ال ةانة بعةد طوفةان نةولأ معنةاه ان امةوة من ليث ان عاة

كلمةة قةرن كجية . نةرا إ ا  ان  30واثيةة  23الجي  ال الةث. ويسةتخدم القةرآن فةة دةور  

قرن". فمن الُملك،د القول ان القرآن قد عنى ان اموةا  عاشةت "كلمة "دي " هة مراةفة لـ 

 فة القرن او الجي  ال الث بعد طوفان نول.

قةد دةكنوا مدينةة  ن ال مةوةييناصةد يتاكد لنا ايضا  ان محمةدا  ق من تول األلاةيثو

 . نقرا فة صحي، البخةاريأ ليث انه مرل بالمدينة فة اانا  لملة تبو هاوةينوا في أرجْ الحِ 

 وصحي، مسل   

النبة  صلع  لما مر بالحجر قال  )  تدتلوا مساكن الذين ظلموا إ  ان  نا” 

  “.وا باكينأ ان يصيبك  ما اصابه (. ا  تقنع برةائه وهو على الرل تكون

أ امره  ان   عن ابن عمر ان ردول هللاأ لما نزل الحجر فة  زو  تبو ”

فقالوا قد عجنا منها وادتقيناأ فامره  ان  .يشربوا من ب رهاأ و  يستقوا منها

“قوا  لك الما .ريطرلوا  لك العجينأ ويه
38
 

لتى القرن الميوةي الخامسأ فقد  على ر   الحقائق التاريخية التة تلكد بقا  اموة

آمن المسلمون عبر التاريخ بان اموةا قد اُبيدل مةن الودةوة ابتةدا  مةن القةرن ال الةث بعةد 

    طوفان نول.

عةض هذا ا عتقاة نراه عبةر مرالة  التةاريخ ا دةومة. فعلةى دةبي  الم ةالأ  كةر ب

التة كانت تسكن الطةائف هةة مةن نسة   المختصين بالسو لأ ان قبيلة اقيف ااتباريين

علةى  الةذي كةان مةن قبيلةة اقيةفأ وكةان واليةا   . فاعترض الحجا  بةن يودةف ال قفةةاموة

الذين يدلعون بان اه  اقيف هة  مةن  اول كما معناه ان أ وقال با موي العراق فة العصر

نسةة  امةةوةأ هةة  إمةةا قةةد كةةذبوا او تةةلواأ ليةةث ان امةةوةا  قةةد هلكةةت منةةذ زمةةان كمةةا قةةال 

القرآن
39

. فنرا كيف ان القرآن قد تر  تاايرا  على عقول المسلمينأ ولتى الحكام مةنه أ 

 .بان اموةا  قد هلكت كلها ول  يبق من نسلها الد  

الحقيقة. فالقبيلة كانت قد ظهرل  وات، ان محمدا  كان داهو  فة تاريخ اموةمن ال

فةةة القةةرن ال ةةامن قبةة  المةةيوةأ وادةةتمر ودوةهةةا كقبيلةةة منظمةةة لتةةى القةةرن المةةيوةي 

فة شمال شبه الجزير  العربيةأ ولة  تحةدث لهةا  األتراالخامسأ ا  امتزدت مع القبائ  

 الكلية. ااباة تلك 
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من السه  رالية كيف ان محمدا  عندما كان يريد ان يجلب ةينونة على شعوب وام  

كانةةت  األمةة ان تلةةك مةةن ر   الةةريحةةا أ علةةى  او يسةةتخدم صةةرتة   اوأ كةةان يختةةر  معينةةة

عةةن لةةروب تلةةك الشةةعوب وملةةوكه   الةةذين كتبةةوامعروفةةة عنةةد مةةلرتة األمةة  المتمدنةةةأ 

والكلدانيةةأ  جارية.  فال موةيون قد ُ كروا فة الكتابةال األشةوريةوالك ير من نشاطاته  الت

والرومةان الةذين زاروا شةمال شةبه  كما فة معظ  كتابال الملرتين والجغرافيين اليونةان

س قب  الميوة لتةى ابتدا   من القرن الخام الجزير  العربية. فالملرتون  كروا ال موةيين

ة إلىأ اي ميوةي القرن الخامس دوا ان امةوةا  توادةدل فةة زمن قريب من محمةد. وقةد اكل

. ومع  لةكأ فقةد آمةن المسةلمون ميوةي شمال العربية كقبيلة منظ،مةأ لتى القرن الخامس

 عبر مرال  التاريخ المختلفةأ بان اموةا  قد اُبيدل فة القرن ال الث بعد نول. 

 الحجر الحقيقيتاريخ 

القديمةأ والتة تُدعى اليةوم  عن مدينة ةيدان كيلومترا 24مدينة الحجر لوالة  تبعد 

. ول  تكن المدينة قديمة كما يدلعة القرآن. فمدينة ةيدان التة كانةت عاصةمة بمدائن صال،

تابعا  لهاأ قد بُنيت فة والة فة القةرن التادةع قبة   أ وكانت الحجر موقعا  بسيطا  اللحيانيين

أ ا بةةن ال ةةانة لقطةةور  التةةة ولدتةةه المةةيوةأ بوادةةطة قبيلةةة ةيةةدان المنحةةدر  مةةن قيشةةان

مةن المنطقةة  (. والتة  اللحيةانيون0   25بعد وفةا  دةار  )رادةع  دةفر التكةوين  ابراهي 

أ و لك فة القرن الرابةع قبة  المةيوة. ولة  يكةن هنةا  تةك بةري يةربك فلسةطين الديدانيين

العاشر ق. م.أ و لك بسبب عدم ودوة مدن فة شمال العربيةة  او القرن التادعباليمن قب  

م ةة  ةيةةدان وتيمةةا  وقيةةدارأ التةةة بُنيةةت فةةة القةةرن التادةةع ق. م. ومةةا بعةةدها. وكانةةت هةةذه 

 ويد القواف  بالطعام والما .المدن محطال لتز

فةة الصةخر تةول القةرن المةيوةي األول والحجر قد نحتها األنباط
40

. وعنةدما قةام 

ق. م.أ كةةةان يةةةرافقه  المةةةلر   23بحملةةةته  فةةةة  ةةةرب العربيةةةة لةةةوالة عةةةام  الرومةةةان

مدينةة  إلةىتقريره عن الحملة وصول الجةيش أ الذي  كر فة والجغرافة اليونانة دترابو

أ قرابةةة لملةةك Aretasان والةةة المدينةةة كةةان  ايضةةا. و كةةر Egraالحجةةر التةةة دةةماها  

 . Obodas41المدعو  األنباط

بانه  الشعب الوليد فة تاريخ شبه الجزيةر  العربيةةأ وربمةا فةة  وقد ُعرف األنباط

ن نحتةةوا بيةةوته  بهةةذه الطريقةةة. والمكةةان الةةذي التلةةه أ الةةذياألودةةككامةة  منطقةةة الشةةرق 

 .   لحيانيهاألنباط كان اصو   قرية 

 قبةة ونُحتةةت بيوتهةةا فةةة الصةةخر مةةن  أول مةةر ن المدينةةة قةةد بُنيةةت ألار ةة   علةةىو

تةول  ودةوة م كانةتان المدينةة بةةلعةى اإ  ان محمدا   الميوةيأ ولفة القرن األ نباطاأل

 . (ا لف الساةس قب  الميوةقب  عاش   شك قد  الجي  ال الث بعد نول )الذي



  القرآن والتاريخ 21

 

  جانية ليست للبيع()نسخة م 

 

فةة  ينحتةوا بيوتةا  ل   اهلها انر    علىأ قبيلة اموة الىمحمد بنا  المدينة  بَ نسَ  وقد

 بعةض ال مةوةيين انر ة   علةى أ. والمدينةة هةة نبطيةةنبةاطكما كان يفع  األ ابدا  الصخر 

 ازةهرل المدينة بعد الميوة. لينفة تيامأ و لك  محيطهاعاشوا فة المدينة و

علةى الجةدران تلكةد  لحيانيهموقعا لحيانيا . فكتابال  األص وكانت مدينة الحجر فة 

ونحتةوا بةه بيةوته  فةة الصةخر األنبةاطبان الموقع كان لحيانيا قب  ان التلةه 
42

. ونعلة  ان 

كةةان تةةول الفتةةر  التةةة دةةاة بهةةا الفةةرس بةةوة مةةا بةةين  لمدينةةة ةيةةدان الةةتول اللحيةةانيين

وهةةة  Hellenistic كةةذلك اانةةا  الفتةةر  اليونانيةةة المعروفةةة بالعصةةر الهلينةةة أالنهةةرين

 بعد ا دكندر المقدونة.  اا ريقلحقبة الخاصة فة تاريخ ا

بسةهولةأ إ  يعةوة اول ظهةور لهةا  فةة ةيةدان ومن الممكن تتبلع تةاريخ مملكةة لحيةان

فةة  . وهو ما نستدلل عليةه مةن تةول كتابةال معينةةالعصر الفاردة والعصر الهلينة إلى

 43W.L.Reedو  F.V.Winnettةيدان بحسب البال ين

نستنتج من هنا بةان مدينةة الِحْجةرأ كموقةع لحيةانة صةغيرأ قةد بُنيةت ألول مةر  فةة 

 -331فةة الفتةر  مةا بةين  القرن الرابع قب  الميوة. وقد لكمهةا ملدةس المملكةة اللحيانيةة

بعةد ملدسةها موالقةة  ديةدا .  تعةاقبوا علةى لحيةان ق.م. والمعلومال عن الملو  الذين 321

ق.م. وتنتهةةة  315 – 321لكةة  المدينةةة بةةين عةةامة  Shahru II فالملةةك شةةحرو ال ةةانة

قبةة   011 -021أ الةةذي ملةةك بةةين عةةامة Mas’udu السةةولة بالملةةك العاشةةرأ مسةةعوةو

ةالميو
44

 على المدينة بعد الملك مسعوةو. . وقد ادتولى األنباط

 رج  ن والحِ والباحثون وعلماء اآلثار السعودي

امةر يعتةرف بةه علمةا  اثاةار  ةر هةجْ ل  يسكنوا فة مدينة الحِ  ن ال موةييناولقيقة 

 أ“األودةكالشةرق ”مقةا   فةة دريةد   المسلمون. فقد كتبت الكاتبة السعوةية لليمة مظفةر

فيه بعلمةا  آاةار عةربأ  تستشهدأ 2116دبتمبر عام  1والصاةر فة  أ01046رق   العدة

   قالتليث 

أ انهة  لة  يع ةروا لتةى «الشةرق األودةك»لةـ اكد عدة من علما  اثاار والمختصين 

قةاموا بهةاأ يعةوة بهة  إلةى ان  اثن على ةلية  علمةة ااةري تةول الحفريةال األاريةة التةة

أ التة تبعد عن شمال شةرق محافظةة قد دكنوا المنطقة المشهور  بمدائن صال، ال موةيين

ك أ و هبوا إلى ان اثاار والوادهةال الجبليةة المنحوتةة قصةورا هةة عبةار   22بـــ  العو

 دنة تقريبا.  2011أ و  يزيد عمرها على عن مقابر نبطية

ان كةة  «  الشةةرق األودةةك»لةةـ يودةةف  وقةةال عةةال  اثاةةار الةةدكتور فةةر  هللا المةةد

أ واقةدم تةاريخ لوادهةة منحوتةة بهةا يعةوة الوادهال المنحوتة فة الحجر هة مقابر نبطيةة

أ الذين ينسبون ه الوادهال المنحوتة اي صلة بقوم اموةقب  الميوةأ وليس لهذ 011لسنة 

 ممن ل  عليه  العذاب.  للنبة صال،
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فة ادادها ل  تنسب للنبة صال،أ وإنما لردة  ادةمه صةال،  واتاف  مدائن صال،

أ نسةةبت إليةه فةة القةرن ال ةةامن الهجةري )الرابةع عشةةر مةن بنةة العبةاس بةةن عبةد المطلةب

األنصةةةاري عةةةال  اثاةةةار السةةةعوةي  المةةةيوةي(أ وقةةةد  كةةةر  لةةةك الةةةدكتور عبةةةد الةةةرلمن

 المعروف تول ابحااه وكتبه. 

وتابع فر  هللا لدي ه قائو  تول الحفريال التة تمت للبحةث عةن المنطقةة السةكنية 

 بقيت قبوره  فة الجبال ل  نع ر على اي نقش او كلمةة والةد  تقصةد امةوةلمنباطأ الذين 

دكنوا هذه المنطقةأ وك  ما ع ر عليه هو نقوش وكتابال  وت بت على األق  ان ال موةيين

ولةيس فةة  ة تبةو ونبطيةأ بينما ت  الع ور على كلمة اموة والد  فة دنوب منطقة لحيانيه

 . العو

ولول إصدار هي ة كبار العلما  فتةوا منةع إليةا  المنطقةةأ وعةدم السةمال بالسةكن 

أ يقةول فةر  هللا  لقةد اصةدرل هي ةة كبةار العلمةا  فيهاأ باعتبارها منطقة قوم النبة صال،

 إلةى سةكن فةة منطقةة مةدائن صةال،أ ادةتناةا  هـ فة عةدم االيةا  وال0392هذه الفتو  عام 

ادتهةةاةال المفسةةرين لملاةيةةث النبويةةةأ التةةة افةةاةل بةةالمرور السةةريع وتحةةري  الشةةرب 

قةوم صةال،أ مةن ةون التاكةد مةن لقيقةة  لةكأ  واألك  بهاأ كونها منطقة عةذاب ال مةوةيين

 اار من نتائج فة المنطقة. بالردو  إلى علما  اثاار او ما توص  إليه عل  اث

 واكد ما  هب إليه فر  هللاأ مسةاعد مةدير ولةد  اثاةار والمتةالف فةة منطقةة العةو

مطلق دليمان المطلقأ الذي اوت، ان كافة الوادهال المنحوتة فة منطقة الحجةرأ التةة 

ان التحلي  الكيميةائةأ الةذي أ ونبطيةادرية أ هة عبار  عن مقابر 032يص  عدةها إلى 

 011ت  إدرااله لبقايا العظام البشرية فةة هةذه المقةابرأ اابةت انهةا تعةوة فةة تاريخهةا إلةى 

دنة ما قب  الميوةأ ليث بدال الحضار  النبطية فة منطقة الحجرأ وقةال  لةيس صةحيحا 

و منها هة الزع  الذي يقول إن بعض الوادهال التة ل  تكتم  عليها عملية النحت او تخل

 اموةيةأ وهو زع  وادتهاة فرةي مرةوة لعدم ودوة إابال علمة على  لك. 

 تول دولتها فة مةدائن صةال،« الشرق األودك»واشار المطلقأ الذي رافق دابقا 

أ هةة ولةدها والحديث النبوي والمناطق األارية بالعوأ إلى ان األةلة الشرعية فة القرآن

فة تحديد المنطقة ونسبتها لقةوم صةال،أ مةن ةون ا دةتناة إلةى اةلةة  إليهااة التة ت  ا دتن

 علمية اارية. 

ورة عال  اثاةار الةدكتور تالةد ادةكوبةأ مةن وكالةة اثاةار والسةيالة الةزع أ الةذي 

يذهب إلى ودوة ف ة من الوادهال الجبلية فة المدائن الخالية من النحت على انها اموةية 

. تة العلمية ل  ادمع براي يقول  لةكأ وهةو راي ادتهةاةي ولةيس علميةا  قائو  تول ةراد

( ل  نع ر وتابع  إلى اثن وتول اوث لفريال ادريناها فة منطقة الحجر )مدائن صال،

علةى اي ةليةة  ااةةري يردةع ل مةةوة قةةوم صةةال،أ وكة  الةةذي ع رنةةا عليةه هةةو نبطةةة بشةةك  

 دازم. 
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 نشةرل تقريةرا   التة زارل منطقة مةدائن صةال،« ألودكالشرق ا»ددير بالذكر ان 

عما تحويه المنطقة ومةا ت يةره مةن دةدل تةاريخة وةينةةأ  2116مايو  04بتاريخ  مفصو  

آرا  عديةةد  منهةةا لعلمةةا   ةةربيين بح ةةوا فةةة المنطقةةةأ مةةنه  عةةال  اثاةةار  إلةةىمسةةتند  

من دامعة مانشسترأ ليث اكد عبر بح ه المنشور فةة  البريطانة البروفيسور دون هيلة

 لولية اثاار السعوةيةأ ان كافة اثاار المنحوتة فة الحجر تعةوة لمنبةاطأ نافيةا   أاألطول

  اعتقاة المسلمين بان تكون هنا  عوقة للنبة صال، وقومه بالمكان.

السةةعوةية وهنةةا  مقةةال لعبةةد العزيةةز العنةةزي نُشةةر فةةة عةةد  مجةةولأ م ةة  عكةةاظ 

الجمعةةة كةةان قةةد نُشةةر يةةوم  الةةذي 2002العةةدة أ فةةة ا دةةبوعية التةةة تصةةدر فةةة دةةد 

  2117مارس 31 الموافق

تعوة تسميتها إلى نبة هللا صةال، عليةه  ويعتقد الك ير من الناس ان اد  مدائن صال،

يتعةارفون علةى هةذا المسةمى  أ ليةث بةدا النةاسإليةهالسوم. وهذا تطا شائع يجب ا نتباه 

القرن ال ةامن الهجةري. ويةذكر ابةن ناصةر الةدين محمةد عبةد هللا نقةو  عةن ابةة محمةد  منذ

كلة  ينسةب ادةمها إلةى  32   ان مدائن صال، التة تبعد عن محافظةة العةوالقاد  البرزالة

. امةا قبة   لةك فكةةان يطلةق عليهةا مسةةمى المطلةةبصةال،أ وهةو مةن بنةةة العبةاس بةن عبةد 

  . “الِحجر”

عل  الدين ابو محمد القاد  بن محمد ”وهو المعروف بــ  )محمد القاد  البرزالة

 هـ(  739أ المتوفى دنة “بن يودف البرزالة األشبيلة الدمشقة

هو عبار  عةن لجةر كبيةر ادةطوانة  ألوض لجري القديمة يودد فة مدينة ةيدان

فأ قطةره يزيةد علةى  . ويظةن ك يةرون مةن اقةدامقةدما أ وارتفاعةه دةبعة  02الشك  ومجةو،

بالحليب. لكن علمةا  اثاةار  فيمتلئناقتهأ  المسلمين انه فة هذا الحوض كان يحلب صال،

ان الحوض كان تزانا  للما  فة ودك معبةدأ  ونيعتقد Jaussen and Savignac ام ال

وكةةان متصةةو  بةةه تماايةة  موتةةوعة علةةى قاعةةد أ نُحتةةت عليهةةا كتابةةال مكردةةة لتلةةك 

التمااي 
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  . 

أ هو امر  ُمَسةل   “صال،”اعتبار الحجر انه دز  من معبد وانةأ وليس له عوقة بــ 

مقال من تحقيق وتصةوير تركةة بةن ابةراهي   به من قب  الم قفين السعوةيين. فم و أ هنا 

الصةاةر يةوم الجمعةة  أ02565القهيدانأ منشور فةة دريةد  الريةاض اليوميةةأ عةدة رقة  

     يقول 2112نوفمبرأ عام  05الموافق 

ار  عةن لةوض أ وهةو عبةبمدينة العةو الناقة( فة الخريبة )محلبيقع المعبد القدي   

ودطه بوادطة ةردال منحوتةة مةن الحجةرأ ويعةرف بمحلةب  إلىلجريأ يمكن النزول 

القرن ال الث قب  الميوة. ويةرا  إلىعناصر معبد قدي  يردع  الدالناقة. وهو فة الحقيقة 

أ بدلي  ودوة عةدة مةن بعض البال ين ان هذا الحوض يتودك معبد كبير آلهة ةولة لحيان

محلةبأ  إلةىالتة كانت تحةيك بةه. و  اعةرف كيةف تحةول هةذا المعبةد  واألصنامتمااي  ال
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. ويبةدو ان هةذا الناقةة الةذي دةا   كةره فةة القةرآن مجرة ربك بين محلةب األمرويبدو ان 

 الحوض كان صخر  صما  ا  ت  نحتها بهذا الشك  لحفظ الما  فة هذا المعبد.

   نهائيا في القرن الثالث بعد نوح بحسب القرآن  انقراض الثموديين

ار بعةد. نقةرا  لةك اأ ول  يعد لها قد اةلعى محمد ان القبيلة قد ةينت من تول صيحة

  61و 67يتين واث (00) فة دور  هوة

غنوا فيها. ا  . كان ل  يداامينفاصبحوا فة ةياره   "واتذ الذين ظلموا الصيحة

 إن اموةا كفروا ربه . ا  بُعدا ل موة." 

ن اولكننةا نعلةة  “. ز  امةوةنتُةاكةانه  لة  يُودةدوا فيهةا ... لقةد ”تعنةة  األتيةر الفقةر  

 لتى القرن الخامس الميوةي. أفة شمال العربية كقبيلة منظ،مة عاشتاموة 

دة القلية  مةن النةاس الةذين آمنةوا مةع ان يةدلعة بةان العة المسةلمين قد يحةاول بعةض 

القةرآن ان دةكان مدينةة الِحجةرأ ولكةن فةة الحقيقةة قةد قصةد أ قد عةاةوا وتكةااروا. صال،

قد انقرتواأ ول  يعةد ال موةيةون امةة  فيهاأ ولصر ال موةيين الذين دعله  محمد اموةيين

فمحمةد اةلعةى ايضةا  ان القبيلةة قةد ةينةت مةن تةول  بعةد. ولكةن هةذا يخةالف التةاريخ. فيمةا

  61و 67واثيتين  (00) أ ول  يعد لها اار بعد. نقرا  لك فة دور  هوةصيحة

. كان ل  يغنوا فيها. ا  داامينفاصبحوا فة ةياره   "واتذ الذين ظلموا الصيحة

 عدا ل موة" إن اموةا كفروا ربه  . ا  بُ 

". وعةن هةذا ينقة  الفقر  األتيةر  تعنةة "كةانه  لة  يُودةدوا فيهةا ... لقةد انتةز  امةوة

   كوم ابن عباس الطبري

كاْن لَـْ  يَْغنَْوا فِـيها كان لـ  يعيشوا فـيها ""
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   . 

بُعدا" فة ةينونة قومأ فهو يقصةد فنةا ه  والحقيقةأ انه عندما يستخدم القرآن تعبير "

أ وهةة التامأ كما اورة عن ةينونة دكان العال  فةة زمةن نةول. فانةه فةة نفةس دةور  هةوة

 ادتخدم نفس الكلمة للتعبير عن هو  دميع دكان العال   (44 )اثية 00رق  

َوِ يَض اْلَماُ  َوقُِضَة اأْلَْمُر َواْدتََوْل َوقِيَ  يَا اَْرُض اْبلَِعة َماَ ِ  َويَا َدَماُ  اَْقلِِعة 

ا لِّْلقَْوِم الظ،الِِمينَ  .َعلَى اْلُجوِةيِّ    َوقِيَ  بُْعد 

الملمنةون فقةكأ اي  منه كان ال موةيون قد انقرتوا وبقة  إ اتساالل   يضا  اوهنا  

ن نسة  اول ةكأ فلمةا ا   نةرا فةة الكتابةال الباقين ه  م ن ال موةييناأ و“دماعة صال،”

أ والدينونةة التةة اتةت علةى شةعبه  مةن ي  كر لصال،أ والناقةأ وصيحة دبري اال موةية 

 ي تراث توليدي لنس  هل   ال موةيين الملمنين؟!  ا؟ لما ا   يودد تول تلك الصيحة
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 ؟من عصر نوح خال هذا االسم على شعب يعيش قريبا  هل يجوز إد -“صالح”

أ اما بالنسبة لصال،أ ا د  الذي اةلعى محمد فة القرآن بانه اُردة  نبيةا  لقبيلةة امةوة

فهو من األدما  العربية الحدي ة نسبيا أ وله معنى  ةقيق  فةة اللغةة العربيةة كمةا هةو مفهةوم 

باألديةال التاليةة لةهأ كمةا  او يمكةن إلصةاق هةذا ا دة  بعهةد نةول و “. صةال،”من كلمةة 

 يدلعة كاتب القرآن الذي قال إن صال، عاش فة الجي  ال الث بعد نول. 

 لغة العربية الحديثة نسبيا  ال الىينتمي  اسم صالح

بةةال اللغةةةُ العربيةةة لةة  تُعةةرف قبةة  القةةرن العاشةةر قبةة  المةةيوة كحةةد اقصةةى. فالكتاو

ال موةية القديمةأ وهة اقدم لغة عربيةأ تختلف عن اللغة العربية األلةدثأ ليةث ظهةرل 

". ولة  يةتمكن علمةا  اثاةار مةن قةرا   الكتابةال ال موةيةة القديمةة فيها ادما  م   "صةال،

بتةةدقيقأ لسةةبب اتتوفهةةا الكبيةةر عةةن اللغةةة العربيةةة
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 مقارنةةة  . فالعربيةةة هةةة لغةةة لدي ةةة 

أ وقةةد انب قةةت مةةن اللهجةةال العربيةةة فةةة شةةمال شةةبه الجزيةةر  األتةةراللغةةال السةةامية با

قةدم اللهجةال العربيةة فةة اعةن العربيةة. و فهةة بعيةد  دةدا   ألغةة قبائة  الةيمن امةاالعربية. 

لقةرن  الةىتعةوة  التةةومنقوشةاتها  أعةن العربيةة ا  الشمال هةة ال موةيةةأ ولكنهةا بعيةد  دةد

 مفهومة.  تليسالساةس قب  الميوة 

واقدم ما يعرفةه ِعلةُ  اثاةار باللغةة العربيةة بصةورتها القريبةة لطورهةا الحةالةأ هةو 

 القرن األول قبة  المةيوةأ وهةو مكتةوب بخةك المسةند إلىأ الذي يعوة نقُش عجِ  بن هفع 

)فة السعوةية(. وهنا  نقش  لفاو)الخك الحبشة واليمنة القدي (أ وقد ُع ر عليه فة قرية ا

القةرن ال ةانة بعةد المةيوةأ  إلىأ ويعوة آتر ُودد فة صحرا  النقبأ ويُدعى عين عبدال

)فةة الصةحرا  السةورية( الةذي  وقد ُكتب بةالحروف النبطيةة. وهنةا  ايضةا  نقةُش النمةار 

يأ وهةةو تةةك نبطةةة قريةةب نسةةبيا  مةةن الخةةك العربةةة. ويصةةف مةةيوة 321عةةام  إلةةىيعةوة 

 بانه ملك العرب. امرئ القيس بن عمرو النقُش ملَك الحير 

 عصر نوح إلىعدم وجود هذا االسم في اللغات األقرب 

ن عصةر نةول كمةا اةلعةى فتةر  قريبةة مة إلةىقةديما أ وينتمةة “ صال،”لو كان تعبير 

عصةر نةول مةن العربيةةأ كاللغةة  إلةىالقرآنأ لكان قد ظهةر فةة اللغةال السةامية األقةرب 

األكاةية واثرامية والعبرية. ولكنةه بحسةب تبةرا  اللغةال السةامية  يةر مودةوة فةة تلةك 

 اللغال. 

 ا  ميةأ ويُعتبةر مردعةفةة اللغةال السةا متخصةدأ وهو  البروفسور ريتشارة افربك

فةة اللغةال “ صةال،”عةن كلمةة  بح ةا   ادةرا أاألميركيةةلهذه اللغال فةة الجامعةال  ا  مهم

 اد   عربة لديث. وهذا امر هام إ اصفة. فهو ك و د  إ  ك أول  يجدها أالسامية القديمة

عربية. فلو اةلعى تفنيد فكر  ودوة نبة باد  صال،أ قد عاش فة شمال شبه الجزير  ال فة

عةامأ فةنحن   نبحةث فةة قةاموس اللغةة  الفةبان هنا  نبيا  قد عاش فة ايطاليا قب   إنسان
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ا يطاليةة عةن هةذا ا دة أ  لةك ألن اللغةة ا يطاليةة هةة لدي ةةأ وقةد انب قةت لهجاتهةا مةةن 

فةةة  ة زمةةن ةانتةةةالمةةيوةيأ وظهةةرل بشةةكلها الردةةمة فةة قرابةةة القةةرن العاشةةر الوتينيةةة

 وإنمةةا. فقبةة  الفةةة عةةامأ لةة  يكةةن ا يطةةاليون يتحةةداون ا يطاليةةةأ م القةةرن الرابةةع عشةةر

 وليس ا يطالية. الوتينيةنبحث عن اد   لك الشخد فة اللغة  فإنناالوتينية. لذلكأ 

وهكةذاأ فةةان شةةعب شةمال شةةبه الجزيةةر  العربيةةأ الةةذي عةةاش فةة زمةةن قريةةب مةةن 

نول كشعب دامةأ ل  يكن يتكل  اللغة العربية التة ظهرل فةة القةرن العاشةر قبة  عصر 

فةةة اللغةةال  نبحةةث عةةن ادةة  صةةال، فإننةةاكةةان يتحةةدث لغةةة دةةامية قديمةةة.  وإنمةةاالمةةيوةأ 

السامية األقدمأ م   األكاةية واثرامية والعبرية. وليث انه   يودد هذا ا د  فة اللغال 

قديمةأ فو يُعق  ان شخصا  بهذا ا د  قد ُودد فة عصر قريب من عصر نولأ السامية ال

قبة   2511الذي بدا منذ لوالة  من  لكأ كالعصر األكاةي إلينالتى فة عصر اقرب  او

المسي،أ ليث كانت اللغة األكاةية هة المسيطر  فةة المنطقةةأ اة  تبعتهةا اللغةة اثراميةةأ 

كةةان ادةة  صةةال،  يةةر مودةةوة فةةة م ةة  تلةةك  فةةإ ا. اتةةرانهةةا لغةةال دةةامية التةةة انب قةةت م

عصر اقدم  إلىانب ق عنها من لغال دامية الدثأ فكيف نستطيع ان ننسبه  وفيمااللغالأ 

 دبق ظهور تلك اللغال؟    

ة. فهةو منب ةق مةن حةد، هو اد  عربةة لةديث لةه معنةى مُ  والحقيقة هة ان اد  صال،

ولقد ُودد تعبير صال، كوالد من صفال او ادما  اثلهة الحسنى فةة نصةوا الصول. 

اي الةرلمن“ رلمن”ورلي أ  اي“ رل ” كلمةالصفويين. كذلك 
48

. والكتابةال الصةفوية 

ا رةن ودةةوريا  إلةةىالقبائةة  التةةة نزلةةت مةةن شةةمال شةةبه الجزيةةر  العربيةةة  إلةةىتعةةوة 

ميت بالصفوية . ودُ م ول قب  الميوة والقرن الرابعرن األما بين الق إلىوتعوة  أوفلسطين

 .دنوب شرق ةمشق فةراتة البركانية األ أشفت فة الصفانها اكتُ أل

 الحقيقية هوية صالح

فإنهمةا يضةعان التمةال ان  F.V.Winnett and W.L.Reedوبحسةب البةال ين  

أ وان   األنبةاطمسيحة كان يعظ فة تلك المنطقةأ وانه دةا  بعةد عبار  عن  يكون صال،  

عوقة له بال موةيين بتاتا
49

نةا  بالمسةي، يسةو  أ يةدل . وهنا  ند  اموةي قةدي  مكتةوب تيما

على انتشار المسيحية فة شمال العربية
50
.   

بعةض الجماعةال فةة  إلةىتص  والحقيقة هة ان األدما  التة ظهرل بعد الميوةأ 

عصةور قديمةةأ دةابقة  للعصةور التةة يعةرف العةالُ  الحاتةر  إلةىالجاهلية وكانهةا تنتمةة 

عنهةةةا مةةةن تةةةول علةةةوم اثاةةةار والمرادةةةع التاريخيةةةةأ التةةةة باتةةةت معروفةةةة  للمةةةلرتين 

أ كما دةبق وراينةا مةن تةول يلميوةاوالبال ين. فقبيلة عاْة التة ظهرل فة القرن ال انة 

بعد  األرضعتبرها بعض الجاهليين اقدم امة ظهرل فة قد اح نا فة قبيلة عاْة والقرآنأ ب

ر  بالمسي، قد زار  إ انول. وهكذاأ   عجب لدا دماعة من الجاهليينأ  ل ادُ  مبشل ما تحول

لقرن ال الث بعةد ا إلىشمال شبه الجزير  العربية فة عصر ما بعد الميوةأ فاصب، ينتمة 

التاريخيةةة. فصةةار مةةن السةةه  ان الكرونولوديةةا يون كانةةت تنقصةةه  معرفةةة نةةول. فالجةةاهل
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اقةدم العصةور القريبةة  إلةىانهةا تُنَسةب من يُخَدعوا لدا دماعه  ادما  م   عاْة وصال،أ 

 فة درةه للقرآن تحية  لهذه الظاهر  الجاهلية.  كان محمدف من عصر نول.

 السردالجاهلية في  امحمد واستعمال عناصر الكرونولوجي

القةرآن مةا كانةت اةتةال فةة والمولظ انه كانت هنةا  نَزعةة  واتةحة  لةدا محمةد 

فةة و لك فة ديلِهأ عن شخصيال  واَعوم  وُترافال أ  تلمن به بعُض الجماعاِل الساَ دة

َدرةه لقصد اشخاا   كرهةا الكتةاب المقةدس. و لةك فةة محاولةة منةه للظهةور بمظهةر 

الةده  علةى إةتةال كان يتجرا . ويمكن تشبيه هذا األمرأ العارف بالداث الكتاب المقدس

ة  “ الف ليلة وليلة”قصِد وُترافاِل  فة التةاريخ الرومةانةأ وكانهةا لقةائق تاريخيةة تكمل

 هذا التاريخ الم بت بالبراهين.    

وانبيةا ه  علةى لسةان مودةى فةة القةرآنأ وكةانه   وعاة فلقد وتع محمد ال موةيين

 وم م   نول. بينما فة الواقع ل  يذكر مودى عنه  شي ا  البتة. فنقرا فة دور  ابراهي    اع

َ لََغنِة  َلِميد  . اَلَْ   ا فَإِن، هللا، َوقَاَل ُموَدٰى إِْن تَْكفُُروا اَْنتُْ  َوَمْن فِة اأْلَْرِض َدِميع 

ِذيَن ِمْن قَْبلُِكْ  قَْوِم نُول  
َوَعاة  َواَُموَة َوال،ِذيَن ِمْن بَْعِدِهْ  َ  يَْعلَُمهُْ  إِ ، يَاْتُِكْ  نَبَاُ ال،

وا اَْيِديَهُْ  فِة اَْفَواِهِهْ  َوقَالُوا إِن،ا َكفَْرنَا بَِما اُرْ  ُ. َداَ ْتهُْ  ُرُدلُهُْ  بِاْلبَيِّنَاِل فََرةا ِدْلتُْ  هللا،

ا تَْدُعونَنَا إِلَيْ   ( 9و  1 اثيال)دور  ابراهي   ِه ُمِريب  بِِه َوإِن،ا لَفِة َشكٍّ ِمم،

أ يُحةةةذِّر فرعةةةون وم فرعةةةوندةةةرة عةةةن مةةةلمن مةةةن قَةةة يودةةةد أوفةةةة دةةةور   ةةةافر

 واموة  والمصريين من ان يصيبَه  ما اصاب قوَم عاة

ِب قَْوِم نُول  َوقَاَل ال،ِذي آَمَن يَا قَْوِم إِنِّة اََتاُف َعلَْيُكْ  ِمْ َ  يَْوِم اأْلَلْ 
َزاِب. ِمْ َ  َةاْ

ا لِْلِعبَاِة دور   افر اي  ُ يُِريُد ظُْلم    41َوَعاة  َواَُموَة َوال،ِذيَن ِمْن بَْعِدِهْ . َوَما هللا،

  30و 31

وعاة قبيلتان مشهورتان ومعروفتان لدا المصةريين  هذه اثيال تولة وكان اموة 

ى ان ةينونة  مشهور   فة تاريخ العال  قةد لةدات لكة   منهمةاأ ومودى فة ديلهأ وتلكد عل

يحةةذر المصةةريين مةةن موادهةةة نفةةس المصةةير. فكيةةف “ ملمنةةا  مةةن آل فرعةةون”لتةةى ان 

يحذِّر مودى شعَب مصر من هاتين القبيلتينأ وهو ل  يذكرهما فة دو ل الشعوب التةة 

ر   انةةه كتةةب تمسةةة الةةبتاتةةا أ علةةى  صةةال، وإلةةى قصةةة ناقةةة إليهمةةاصةةنلفهاأ ولةة  يتطةةرق 

ان الدا  مةن انبيةا  العهةد القةدي  وكتلةاب العهةد الجديةد لة  يةذكر  إلى بااتافةادفار؟! هذا 

 هاتين القبيلتين.  

 في القرآن خرافة ناقة صالح

. فك يةر مةن تفاصةي  وصال، هة قصةة مختَصةر  بشةك  كبيةر فةة القةرآن ناقة اموة

بةة اهذه الخرافة   نعرفها من القرآن نفسهأ ب  من مفسلري القرآنأ ومةن شةعر اميةة بةن 

ةةري الصةةلت . فمةة و أ   يتحةةدث القةةرآن عةةن كيفيةةة تةةرو  الناقةةة. ولكننةةا نعةةرف مةةن مفسل

القرآن انها تردت من الصخر
51
. 
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تمخضةتأ وولةدل الناقةة. وكانةت الناقةةُ لةامو أ ويقول مفسلرو القرآن إن الصةخر  

وولدل ابنها
52

. "كاتبةة"الصخرِ  ليةث تردةت الناقةة هةو  اد . ويُحدة مفسلرو القرآن ان 

ان تخر  من الصخر  ناقة  تمخض طلب قوم صال، إ 
53
 . 

تفاصةي  عةن عقةر الناقةةأ أ نجةد محمةد فةة تةاريخ الطبةري إلىوفة لديث منسوب 

 إليةهالجب أ وكيف ان هللا دع  الجبة  يرتفةع علةوا أ لتةى لة  يصة   إلىوكيف هرب ابنها 

لتةى الطيةر... الةخ
54

. فمللةف القةرآن اعتمةد علةى تفاصةي  ترافةة  مودةوة   فةة عصةرهأ 

صها فة القةرآن ببضةع آيةال  يةر مفهومةةأ بةدون التفاصةي  التةة هةة تةار  الةند  ولخل

 القرآنة.

 . بي الصلتأمية بن أافة الناقة في شعر خر

وهنا  شعر  ألمية بن ابة الصلت يتحدث فيه عن عقر الناقةأ مما يُحتمة  ان يكةون 

هذا الشعر هو مصدر الخرافة القرآنية
55

 . فمن األبيال التة قالها امية عن الناقة 

 )ولد الناقة( عقيراك موة التة تفتكت الدين      عتيا وام دقب

 إلةىالناقةأ اي ولَدها المشةهورأ وردةوَ  السةقب  وفة ابيال اترا نراه يذكر دقبَ 

عن ترافة الناقة اتراالصخر  ور َوهأ وتفاصيَ  
56

. فنرا إ ا  ان اميةة يعطةة تفاصةي  

الناقةة فةة القةرآنأ اك ر عن الخرافة مما يذكره القرآن. فو يمكن ان يُقال عن َدةرة قصةة 

بانةه ولةةة  مباَشةةر مةةن هللا لمحمةةد. ومةةن ليةث ان المسةةلمين   يلمنةةون بةةان اميةةة بةةن ابةةة 

 وليا  من هللا ألميةأ ب  ترافة نشال فة عصره.  إ اكان نبيا أ فهو ليس  الصلت

 القديمة العربية الوثنية مع نهج خرافات شبه الجزيرةخرافة الناقة اتفاق 

مةةن صةةخورأ كةةان  مللهةةهليوانةةال  اوهةةذا الةةنهج مةةن الخرافةةالأ اي إتةةرا  آلهةةة 

أ انةه مالوفا  فة األةب والكتابال الوانية. نرا م و  فة التقليد الرومةانة لعبةاة  االةه م ةرا

دنتركس Genetrixيولد او يخر  من صخر . الصخر  هة امه وادمها 
57
. 

فة شبه الجزير  العربية. فم و أ كان اهة   المي ولودياهج الخرافة يتفق ايضا  مع ون

كةان إنسةةانا  مةن اقيةةفأ وةتة  الصةةخر أ فصةار يُعبةةد. وهنةةا   يعتقةةدون بةان الةةول اقيةف

 عبار   منسوبة لعمرو بن لحة انه قال أله  اقيف بان ربه  قد ةت  الصخر    

فدت  فة دوف الصخر    كان الولإن ربك
58
 

مةةن هنةةا يةةاتة إيمةةان الجةةاهليين بةةان  اتيةةال  وكائنةةال  يمكةةن لهةةا ان تةةدت  الصةةخر  

وتخر  منهةا. ويمكةن ثلهةة  ليوانيةة وإنسةانية و يِرهةا ممةا كانةت تُعبةد فةة الجاهليةةأ ان 

فةة القةرآنأ مةع  ل،تدت  الصخر  وتخر  منهةا. وهةذا مةا يفسةر تماشةة ترافةة ناقةة صةا

ص  زراةشتة فاردة فة دوهرهاأ كمةا االخرافال الجاهلية العربيةأ على ر   انها من 

 .  اُبيلن  لقا  د
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هأ قةد ةتة  الصةخر . ممةا يشةير رل امُ أ بعد ان ُعقِ هان ابناونولظ فة قصة الناقة 

فةةة مفهةةوم  ممكنةةا  ن ن قصةةة الناقةةة تتفةةق مةةع طبيعةةة الخرافةةال الجاهليةةةأ ليةةث كةةاالةةى ا

ن نفهة  كيةف ا. لةذلك نسةتطيع فيهةاوتعوة لتةدت   أتخر  من صخر    كائنال   ن، االجاهليين 

و ا أنهةا آلهةةبا هالسةكان بير  فة شبه الجزير  العربية كانةت تعطةة انطباعةا  ك صخورا   ان

ملةس اوهةو دبة   هةو م ةال علةى  لةك. و ةتلتها آلهة. ودبة  الحةوارها أتردت منها آلهة

 الُحةوار )ولةد الناقةة يُةدعى لةوار وإليها عةاة أعظ  المسلمين ان منه تردت الناقةعتقد مُ يَ 

 (. مه فهو فصي اص  عن فُ  وإ اان يُفط .  إلىمن لحظة و ةته 

 العربيةةِ  القبائة ِ  كانةت بعةضُ  ألهةة. فمة و  اثك هميةة  افة بعةض القبائة   لناقةِ لوكانت 

الناقةب تتبار ُ “ إياة”م   قبيلة 
59

 نعتقةديجعلنةا  وهةذاالبقر. بم لما يتبار  الهندوس  أ تماما  

او فةة دية  دةابق لةه.  أمن بعةض القبائة  فةة عصةر محمةد عبوة   كانت مَ  ن ناقة صال،اب

ن تلةك الصةخر  كانةت اولة بترأ جْ فة منطقة الحِ  محدة    نها تخر  من صخر   بافكر  الو

 تعكةسن للشةعبأ نها تشرب دميةع المةا  المعةيل بافكر  العند دكان تلك المنطقة. و معبوة   

 صور  تاليهية لناقةأ و لك فة نظر شعب ترافة داهلة.

صةالحة. لةذلك كةانوا  الجاهليين على انها كائنال   قب وكانت بعض الناقال تُرا من 

يركبةون  أوقةت القيامةة فةةآبةائه أ لتةى عنةدما يُحشةرون  مدفن نم بالقرب يربطون ناقة  

 أصالحة ه على اتتيار ناقة  فيه ابنَ  يحثل لجريبة بن اشي أ  فة شعر   نراه وهذاتلك الناقال. 

 “ يوم الحشر” ويركبهالكة يُحشر معها 

 األقرباما اهلكن فإننة   اوصيك ان اتا الوصا   يا دعد

 يحشر تلفك   تعبا يخَر على اليدين وينكب  اعرفن ابا  

 وتقى الخلي ة انه هو اصوب والم  ابا  على بعير صال،

ولَقَ ، لة مما دمعت مطيلة   فة الحشر اركبها ا ا قي    اركبوا
60
 

 اء مع الخرافة العربية القرآنيةونقاط االلتق رادشتيةزالخرافة ال

راةشةةتية مشةةهور . ز مةةن ترافةةة   وصةةال، والناقةةة مةةاتو     آن عةةن امةةوةالقةةر فكةةر ُ 

راةشةتة زكما هو مذكور فة السفر ال أله مهام تااتتحدث عن اور  راةشتيةزفالكتب ال

Selection of Zad-Sparamالمعروف ب 
61
. 

مستمر  مع  داو   عَ  فة لالةِ  يلة  كان الفرسُ هة كما  وتوصة الخرافة الزراةشتية

 آدةيوية   أ وهة  قبائة ُ تةوران Turanفةة الكتةب الزراةشةتية تحةت ادة   رارا  يُذكر مِ  شعب  

 يهةةادمون بادةةتمرار الحةةدوةِ  راةشةةتية فةةة البدايةةة. وكةةان التورانيةةونزقبةة  اللةة  تَ  إيرانيةةة

أ إلةةةه هةةةورا مةةةازةاا إلةةةى لةةةار    صةةةلوال   يرفعةةةوني دعةةة  الكهنةةةة مةةةر الةةةذأ األاايرانيةةة

 بطريقة   به  تاا   من تول إترا  اور   أعاته تضرل  هورا مازةاا. ادتجاب راةشتيينزال

 .معجزيه
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ن بم ة  هةذا ال ةور الملللةه  هة  ِمة هورا مةازةااكيف اتى  ذكرُ   تَ  راةشتيةزالكتب ال

قةد  هةورا مةازةاان اراةشةتية زال ذكر النصةواُ فلة  تَة ؟اتراطريقة بو او نبال اصخر  

بطريقةة دةحرية هةورا مةازةاان ال ةور قةد اتةى بةه بةاأ مما يولة تلق اورا  
62
كمةا  تمامةا   أ

 من صخر .  صال، الناقة بوادطةِ “ هللا”اتر  

عقبيةه ب أ رافسةا  الحةدوةَ  . فقد صةار يراقةبُ ك  شعب تورانل يا  صب، هذا ال ور تحدل او

ة اايرانيةراتة الحدوة نحو األ تجاوزَ  وةا كان يَ  ي شخد  ا  مهادمةةديش يوة  اي، أ ويهدِّ

 مةا  نتقِ ومُ  أكبيةر لشةعب   كبيةرا   صب، ال ور ُمنِازعا  ا. وهكذا نيةإيراعلى بقعة  اعتدا  شن او

ما  ك  تعد  ل  عةيِّن الحةدوةَ نه هو الةذي يُ اب Dincard الحدوة. كما يصفه دفر ةنكارةب أ ُمتحكِّ

القانون تطبيقَ  ويراقبُ 
63
ويردةلوا  أال ةور ىيتةآمروا علةان  التةورانييندع  مر الذي األ أ

هموت إلىاةا  ماماو يعقرهأ  هلكة يل ي ردو  
64
. 

علةيه  ةينونةة.  دالبةا   أأ وانةتق  مةن شةعب تةورانهةورا مةازةاا ضةب  أنتيجة لةذلك

ال ةانة عشةر  وااصةحال Selection of Zad –Sparamالقصةة فةة دةفر  إلةىنظةر ا

 .  20-7عداة واأل

“ هللا” أ نبةةِّ ك ير  بةين صةال، ناقة. فبعد مجاة ل   اد لخرافة تحت والقرآن يكرر ا

مباشر  فةة  نها طريقة  إناقة  من صخر . “ هللا”أ يُخِر  اموة ل موة بحسب القرآنأ وشعبِ 

 اور. ادتحضارفة  مازةاهورا ام   طريقة   أدم  من العدم ادتحضار

. ه لتجةاوزات نتيجةة   أكقصةاا تةد شةعب امةوة“ هللا”اُلضرل هذه الناقة من  قدو

 نظاما   . واتتار صال،ة شعب تورانكما كان ال ور يهدِّ  تماما   أل موة فصارل الناقة تهديدا  

ين ظام يجعة  َعةتحت رلمتها. وهذا الن ويصب، الشعبُ  أبه تسيطر الناقة على شعب اموة

تشةرب فيةه  صةال، يومةا   فعيلنالما  الذي يعتمد عليه الشعب للشربأ تحت ديطر  الناقة. 

للناقةةة فقةةك. وينةةزعج  ا  صةةخص، ان يكةةون اليةةوم التةةالة مُ  علةةىكةة  قبيلةةة امةةوة مةةن العةةينأ 

امةوة  شةعبَ  وتجبرها كانت تشرب ك  الما أ ياتة ةورُ  لين إ  أال موةيون من هذه الناقة

نةه نفةس إومن صال، ألعضا  القبيلة. “ هللا”ة من رت،بك  الترتيبال القادية الم اعةط على

يخضةع لنظةام الحةدوة  ان يجعة  ال ةوُر شةعَب تةوران فيهةاالتة  راةشتيةزمجرا القصة ال

 .هورا مازةاان من المعيل 

 صليةبعناصرها األ تعريب الخرافة الزرادشتية

تةذل مجراهةا المحلةة المنادةب لشةبه اقد  ن هذه الخرافة الزراةشتيةا هةوالحقيقة 

  عليهةا. فلة  ت مح  الحةدوة الحقيقيةة المتنةازَ القليلة للل  هاالجزير  العربية  فالمياه وينابيع

علةى لةدوة بةين  نازعةة  أ مُ فة مناطق شبه الجزير  العربيةأ تاصة فة الشمال هنا  تكن

على المةا  وبعةض الينةابيع القليلةة المودةوة  فةة الوالةال. مةن  م لما كان النزا ُ  أالقبائ 

قةد لة ، محلهةا المةا  فةة الخرافةة  أواايرانيين ن الحدوة بين شعب توراناهنا نفه  كيف 

علةى  امةوة تولةه شةعبَ  مةن تُجبِةرُ  ن الناقة صارل فةة مركةز  االعربية والقرآنيةأ وكيف 
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 ل ةور شةعبَ ا إدبار قصةمع  تتطابق وصال،أ بطريقة  “ هللا”النظام المفروض من  الترامِ 

 .هورا مازةااتوران على الترام الحدوة الموتوعة من 

ول للقصةةأ يقة دةرةه ففةةصةلها الزراةشةتة. اتعوة الخرافة القرآنية لكة تلتقة فةة 

ر النظةام المفةروض ه  فة كسْ ل ر بتَ التة تحدل  أقد تآمر تد الناقة القرآن إن شعب اموة

الةذي ادبةره  علةى التةرام  أتةد ال ةور كما تآمر شعب توران  ا  تمام أوصال،“ هللا”من 

 إاةر التةورانيين الةد قب ال ور من  . وكما ت  عقرُ هورا مازةاانظام الحدوة المفروض من 

تكةةون  أامةةوة تةةد الناقةةة قبةة مةةن  تةة  ترتيةةب مةةلامر    يضةةا  اتةةدهأ هكةةذا  ةب،روهةةامةةلامر  

ينةةتق  مةةن كةة  التةةورانيينأ  هةةورا مةةازةاامةةن القبيلةةة بعقرهةةا. ونةرا  هةا ان يقةةوم فةةرة  نتيجتُ 

 ك  قبيلة اموة. ةانةإبللناقة “ هللا”ليث ينتق   أمر الذي نراه فة القرآناأل

 ا تةتوفِ  متفاوتةةِ  بةدردال   أتةراا األم  نحةو امة    عاة   ما تجتاز الخرافال لدوةَ 

تجتةاز الحةدوة نحةو شةبه  هنةا راةشةتيةزنةرا الخرافةة ال نةاولونهةا. ولكن الخرافةةِ  فة ندِّ 

ف علةى اصةلها الانه يسهُ  ةردة   الى طفيفةأ الجزير  العربية بتغييرال   راةشةتةأ ز  التعرا

ف الصياة علةى الغةزال الةذي يجتةاز مةن لةدوة  تماما   أ لتةى ولةو ان اتةرا إلةىكما يتعرل

ن ادتيةاز ترافةة ا لك الغزال يعانة من دفاف الصحرا  ليث هو يجتاز. من هنا نةرا بة

بعةض الصةفال  اُلبسةتقةد  تلةك الخرافةة انر ة   علىالعربية هو امر  وات،أ  إلىال ور 

 شبه الجزير  العربية. الىالتة تنتمة 

 ن يسكنون خارج المدينة النبطيةوالثمودي 

دةةكنوا فةةة مدينةةة الِحْجةةرأ مةةع انهةة  كةةانوا قبيلةةة  اةلعةةى محمةةد ان كةة  ال مةةوةيين   

لتشةم  عظيمة مةن اهة  قبائة  شةمال شةبه الجزيةر  العربيةةأ ليةث اتسةعت رقعةة ةيةاره  

دةةز ا  كبيةةرا  مةةن المنطقةةة. وكةةان محمةةد يةةرا البيةةول المنحوتةةة فةةة الصةةخر فةةة منطقةةة 

مةع انةه  .وكان يَنسب تلك البيةول لل مةوةيين أالِحْجرأ كما تلكد الكتب التة تناولت ديرته

نةةة الةذين بنةوا المدي أ بة  علةى األ لةب قبةورأ قةد نحتهةا األنبةاطا  بيوتةليسةت انهةا  معةروف  

القةرن الرابةع قبة  المةيوة. وكمةا  إلةى. فالموتةع يعةوة بعدما التلوا الموقع من اللحيانيين

 كرنا دابقا أ فإن بعض ال موةيين قد نصبوا تيامه  فة منطقةة الِحْجةرأ و لةك بعةد القةرن 

لكةةن محمةةدا  المةةيوةي ال ةةانة. ولةة  يكونةةوا هةة  السةةكان الرئيسةةيين للمدينةةةأ بةة  األنبةةاط. و

اعتبره  دكان المدينة منذ القرن ال الث بعد نولأ مع ان ال موةيين ل  يظهروا قبة  القةرن 

الميوةي ال امنأ ول  يُعَرف ان الةدا  مةنه  دةكن مدينةة الِحْجةر قبة  بنةا  المدينةة مةن قِبة  

 الميوة او القرن األول بعده.  ا ول قب األنباطأ فة القرن 

 يفنون نهائيا  من تول صرتةأ كما لو ان ك  شعب اموة يينكما دع  محمد ال موة

الجية  ال الةث بعةد نةول.  فةةكان يقطن مدينة الِحْجرأ وقد ت  فنااله  منذ زمن طوية أ اي 

وهةذه مغالطةال  تاريخيةة ودغرافيةة بالغةةأ قةد قَبِلهةا بعةض الجهةو  مةن عةديمة المعرفةةة 

 لجاهلية.  وال قافة فة ا
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ل  يكن ال موةيون قك من دكان الِحْجرأ ول  ينحتوا البيةول فةة الصةخر كمةا يةدلعة 

فة الواقع ه  الذين نحتوا تلك البيةولأ ليةث ارتةبك بهة  هةذا النةو   القرآن. وكان األنباط

مواقةة   من الفن المعماري. وتلك البيول والقبور المنحوتة فة الصةخر فةة مدينةة الِحْجةرأ

تاريخيا  باعتبارها مبنية  من قِبَ  األنباطأ و لك من تول الكتابال النبطية الك ير  التة مةا 

زالت مودوة  على تلك البيول واألبنية والقبةور واألنصةاب التذكاريةةأ والتةة تُعتبةر فةة 

ودوة  فة عاصمته  فة الدردة ال انية فة األهميةأ بعد آااره  الم مجموعها كآاار نبطية

 البترا. 

فةةإن المنقوشةةال ال موةيةةة علةةى الحجةةار  لةة  تودةةد فةةة مدينةةة  أوفةةة لقيقةةة األمةةر 

صليين للمدينة كانوا ن السكان األالكة نعتبر  وهة قليلة ددا   .فة الضوالة وإنما أرجْ الحِ 

  Winnetنةت ياةار م ة  وبحةاث علمةا  اثا إلةىن يردةع اامةوةيين. وهنةا نسةال القةارئ 

لتاكةد مةن لاار منطقة شةمال شةبه الجزيةر  العربيةةأ آفة عل   المتخصصينأ Reed ريدو

ن هةذه المنقوشةال اهذه الحقائق. وهنا  امر آتةر نسةتدل عليةه مةن هةل   العلمةا أ وهةو 

لسةنين  واللتةين تعةوةان أاللغتين النبطيةة وال موةيةةبة مكتوبةة   ألل موةيين التة تُعزاالقليلة 

ميوةي 267عام من  أ بداية  متاتر 
65
. 

قبةة  القةةرن  يحصةة لةة   أتلةةك المنطقةةةإلةةى  ن مجةةة  ال مةةوةيينلنةةا اهةةذا يكشةةف  

لمدينةةة. فقةةد دةةا  ل نبةةاطاأل مةةن الةةتولقةةرون  بعةةد عةةد ال الةةثأ و لةةك  اومةةيوةي ال ةةانة ال

زةهةةر الخةك التجةةاري ن ااو لةةك بعةد  ألعةيشطلبةا  لمدينةة الحجةةر  إلةى نةةوالةال موةيةون 

والةذي كةةان يةةربك الةيمن بشةةمال شةبه الجزيةةر  العربيةةةأ  األلمةةرأالبةري المةةوازي للبحةر 

. وهةذه المجموعةال للمةيوة ال انة وال الةث يننه قد لدث لوالة القرنامر الذي نعرف األ

أ ألنةةه فةةة تيةةاملولهةةا كانةةت تةةرابك ولكنهةةا مةةن ال مةةوةيين لةة  تكةةن تسةةكن فةةة المدينةةةأ 

  ن ال موةيين انه  عاشوا ليا  البداو .معروف ع

أ فةة فتةر  مةا بعةد  كر الجغرافيةون والملرتةون اليونةانيون والرومةان قبيلةة امةوة 

ر لل موةيين انهة  كةانوا تةمن الجةيش الرومةانة تةول القةرن كْ الميوة وما قبله. وهنا   ِ 

ا  قةة التاريخيةة الروميالميوةي الرابعأ كما نرا فة الوا  Notitiaانيةة المشةهور  المسةمل

Dignitatum 
66

  . ونفةس الوايقةة تتحةدث عةن ولةدتين امةوةيتين فةة الجةيش البيزنطةة

فةة مصةر واألتراوالد  فة فلسطينأ 
67

. وفرقةة الفردةان ال موةيةة كانةت مرابطةة فةة 

Scenae Veteranorumأ وهة موقع رومانة فة مصر
68

 انه  . ولكن محمدا  قد اةلعى

 67واثيتةين  قد فنةوا مةن التةاريخ فةة القةرن ال الةث بعةد نةولأ كمةا راينةا فةة دةور  هةوة

 .61و

  نلخص أخطاء القرآن التاريخية 

 هة كالتالة  فإن اتطا  القرآن التاريخية من دهة اموة أوباتتصار
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رل فة القرن ال الث بعد نةولأ فةة الوقةت بحسب القرآن قد ظه اموة قبيلةن إ او   

 من القرن ال امن قب  الميوة. الذي يلكد التاريخ انها ظهرل فقك ابتدا   

وكةةانوا ينحتةةون بيةةوته  فةةة  أقةةد بنةةوا مدينةةة الِحجةةر ن ال مةةوةيينبةةاعةةا  ا ةل  اانيةةا  

هة   نبةاطجةرأ ولكةن األالحِ  ولة  يبنةوا مدينةة أه  ل  يبنوا بيوته  قك فةة الصةخرفالصخر. 

 الذين كانوا يبنون بيوته  فة الصخر. األودكن فة الشرق وه  الوليدإ   أالذين بنوها

قد عاشةت فةة الحجةر. بينمةا كانةت امةوة قبيلةة  اال ا   يدلعة القرآن ان ك  قبيلة اموة

عربيةةةأ وامتةةدل فةةة المنةةاطق كبيةةر  دةةداأ انتشةةرل فةةة معظةة  شةةمال شةةبه الجزيةةر  ال

 الصحراوية بين شبه الجزير  العربية وبوة ما بين النهرين. 

ولقةد فةة القةرن ال الةث بعةد نةول.  أصةال، هادةم لقبيلةة امةوة نبيةا  القرآن  اقام  رابعا  

 دما  السامية القديمة.  ن  لك ا د    يتفق مع األاراينا 

فة القةرن ال الةث بعةد  أصيحة بسببانقرتوا  ن ال موةيينارآن يدلعة بالق تامسا   

فتر  قريبة  إلى أمة لتى القرن الخامس بعد الميوةنظ، نول. والواقع انه  ادتمروا كقبيلة مُ 

 .اادوممن ظهور  نسبيا  

 اعتراضات جوهرية على خرافة الناقة 

 التالية ث نقدم اعتراتاتنا فة نهاية هذا البح

 أاةةار والتةةاريخعلةة  اثتتعةةارض مةةع القصةةة موتةةوعة فةةة هيكليةةة  يةةر تاريخيةةةأ 

 اار العرب. باعتراف علما  اث

إترا  كائنال لية مةن الجمةاة. وهةة تشةبه مسالة فة  االهةالقصة تعارض المبدا 

 كمةا ةتة  الةول الصةخور إلةى االهةةوفة ةتةول  أالخرافال العربية التة تلمن بالمسخ

كة  الجةنس البشةري لةو ة   وتع نظامةا   ألنه أتر من ترابآ الصخر . فاهلل لن يخلق آةمَ 

 من آةم ا ول. طبيعيا  

تةاا. بشةك  خلق يُ  أ فة انو ناقةام   بقر   أن دع  ليوانا  اق له ن هللا ل  يسبِ اا  

الد ا  تلق لوا  من  أحيا نسمة اله في ونفخ أتلقه من تراب انب همية  اثةم هللا فقد دع  

ولد  العائلة المللفة من رد  وامرا . ولكنه ل  ينزل لكة يجع  مةن إلى أ ليشير اتوعه

هةو تةةا  الخليقةة الةذي ُتلقةت بةاقة المخلوقةال ألدلةةهأ  اانسةان ألن أتلةق اي ليةوان آيةة

ن اةون  أوالةةد  ة  فعةةقةةد ُتلقةةت ةُ  فهةةذهها. الخليقةةة وهةةدفَ  الحيوانةةال هةةة موتةةو َ  توليسةة

مركةز مةن تولهةا هميةة تاصةة ينةافس احيةوان معةينأ وكةان لةه تخصةيد ليكون هنةا  

تةا  الخليقةةأ هة نجد فة الخرافة القرآنية وكان الناقة صارل  بينمافة نظر هللا.  اانسان

امتيةازال ايضةا  صةار لهةا وهللا. تكةون موتةو  تركيةز أ كآيةة اانسانه  من اصبحت او

ةد لهةا يةوم  ن كةا أك  دكان اموةة كانت لالتعظ  من ا بينمةا  ألولةدها فيةهتشةرب يُخص،

 باقة الناس فة يوم آتر. يشرب 
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 انلة  يسةبق هلل انةه  إ  أعظ  من ك  الناس فة التةاريخاصارل  ة الناقةهميان اكما 

ن ينةتق  هللا اةون  األنبيةا أ  إدرائي وت  بنما قَ  . فك يرا  إنسانبسبب مول  ا  و شعبا مة  ا ةان

مةن  اث فُ  يُقتة ُ  أعبةر التةاريخكةان كمةا  أيامنةاا . وفةة دنهِ ُمة وتحطةي ِ  له  بإبةاة  الشةعبِ 

ن ينةتق  هللا لهة  اةون  المقاومةة لإليمةانأ والشةعوبِ  الملمنين األتقيةا  علةى يةد الحكومةالِ 

 دين هللا كةة  شةةعبِ أ يَةة. ولكةةن بحسةب هةةذه الخرافةةةإبةةاةته و أ ابتحطةي  مةةدن تلةةك الشةةعوب

الجةنس البشةري. تهةا قيمةة قيمتفوق ب أكإلهة هايجعلما بسبب مول هذه الناقة. وهذا  أاموة

بحيةث هة  مةن نظرتةه لسةكان قبيلةةأ أ االناقةة تجةاهن عواطف هللا كما ان الخرافة تولة با

 فة دبي  ناقة.  إباةتها يجوزكانه  لشرال يظهرون و

رن ك  ةاونولظ  حالةة تةدمير كو ام   هذه الحالةأ أ كينونال القرآن هة بدون ُمبرِّ

نهة  اسةبب ل و تدمير شةعب مةديانا أل  تقب  المردلين ن دماعة  اسبب ل أنطاكيااك  مدينة 

دوا الموازين. فاهلل ل  يسبق له  و ا أنبة   ن اباة شعبا  كامو  بسبب عدم قبوله  ردالةَ اقد عول

كان يدين شعبا  بسةبب  أالتاريخ كانت محدة    عبرنال هللا ون ةينإبعض الخطايا. ارتكابه  

و بسةبب مماردةال دنسةية شةا     كةور اكالكنعةانيينأ  أكمحرقةال ثلهةته   و ةها تقدي 

و انهةا وانيةة ن هللا ابةاة شةعوبا  ألاوعمور . ولة  يسةبق  شعب ددومكناثأ إناث بإبذكور و

 ردالة نبة. نها رفضت أل

اتسةا  مةدا و لجة  امةوة يجه من يتبناها ف القصة. فة المي يولودةالطابع  ويظهر

 العربية. شبه الجزير  فة تاريخ ة انتشارهارقع

 آتةر لتشةربيةوم  ُمخصد لهاأ فيما يُخصةدُ فة يوم  الما  تشرب ن ناقة  القول با

ن يشةير إلةى ا ميع ابنائها على لليب هةذه الناقةة ولةدهاأالتة يتغذا د أقبيلة اموةفيه ك  

شمال شبه  وادعة فةان يجه  لج  قبيلة اموة الحقيقةأ التة دكنت منطقة   بد ك محمدا  

عظةة  مملكةة فةةة االجزيةر  العربيةةأ وكانةةت اقةوا قبيلةةة عربيةةأ بحيةةث قةاةل لربةةا تةد 

القبيلةةة فةةة شةةمال شةةبه الجزيةةر   . وانتشةةارُ األشةةوريةوهةةة  أالقةةرن ال ةةامن قبةة  المةةيوة

 إلةى تُقسة  الكتابةال ال موةيةةفمن تول  نى كتاباتها فةة منةاطق مختلفةة.  ظاهر   أالعربية

فةة تلةك   لةك يةدل علةى مةدا انتشةار ال مةوةيين. ووتبوكيةة أ لجازيةةنوا   نجديةةة ااوا

المناطق
69

 فة مواتع ددل لل موةيين نقوش  قرا فة الصحاري. فقد وُ أ بحيث كانت له  

رةنية مع العراق.  لك يدل علةى مةدا انتشةار شةعب قصى الحدوة األافة  كالتة متباعد أ

بالطريقةة  تةه باكملةهمةع ناقةةأ وةينون هذا الشعبصرا   عنن فكر  القرآن ااموةأ بحيث 

لحقيقةة  منطقةأ ومخالف    يرُ  مر  اهو  أ ير ال موةية رجْ التة  كرها القرآن فة مدينة الحِ 

الصةحرا   وطةرفَ  أرةنمةن األ ا  مسةالة تشةم  دةز أ علةى دةكن ال مةوةيينمدا اتسا  

شمال العربية ومعظ َ  أالعراقية
70

  . 

اليةوم ال ةانة تشةرب فةة يةوم مخصةد لهةاأ وفةة  ن الناقة تشرب ما  ب ةر  افالقول ب

مةر الةذي   ينطبةق مةع واقةع شةبه الجزيةر  الب ر كبحير  كبير أ األ تلكجع  يأ قبيلة اموة

 بةررلكةة يُ  أرْجةودد بحيةر  فةة مدينةة الحِ ت   انهبحيرال. كما  فيهاالعربية التة   يودد 

تشرب  ن هنا  بقر   بام   القول كفهو  .مر يعاكس المنطقن األا. كما قصته القرآن كاتب
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اليةوم يشةرب كامة  دةكان هةاتين الةدولتين المةا  فةة ياأ اة  و دةورارةن م ة  األ بةوة   ما َ 

 يحلبون البقر  ويتغذون على لليبها.  أالما  السكان وفة اليوم الذي   يشرب .ال انة

ةانتهةةا إو أرْجةةم ةة  الحِ  أبةةدا  اسةةكن فيهةةا لةة  تَ  كلهةةا فةةة مدينةةة   امةةوة قبيلةةةِ  ان َلْشةةرَ اةة  

فنوا  وقدرةنيةأ ربد األإ  دكان دوريا يعيشون فة مدينة ن كباعا  بصيحةأ هو م   ا ةل 

ه ن وتةعها فةة قرآنِةهة  َمةدم فَ علةى َعة دائية تدلا هة ترافة بِ  أإ ا  . والد  بصيحة دميعه 

 ه  الجماعة التة قبلتها فة عصره. ذادة ودَ وعلى دَ  أبعاةها الخرافيةا

. فلو كان ال موةيةون ال،وكذلك اد  صفة الكتابال ال موةيةأ  مودوة    الخرافة  يرُ 

صةيحةأ لكةانوا وا بالالذين عاشوا فة التاريخ هة  مةن نسة  صةال، واصةدقائه الةذين لة  يفنة

عةن  عبةر العصةورأ ولةذكروا شةي ا  مسةتمرا  ده  المةلمن صةال، َدة رُ ْكة ِ  و لبقةةَ ا أملمنين

 القصة وعن صال،. 

كمةا كةان  رب فةة التةاريخأ تمامةا  للعة عظةي    عةن نبةة   عبار    لقد دع  القرآن صالحا  

بةان يسةم، لل مةوةيين د فمةا كةان هللاأ اد  صةال،ب . ولكن لو ُودد نبة  لإلدرائيليينمودى 

وما كان ليجع  دميع انبيا  الكتاب المقدس ان يغفلوا عن ادمه وقصته مع شعبهأ . ينسوه

 ر   انه ل  يكن إدرائيليا. كما دع  الكتاب المقدس بعهديه ان يتحدث عن ايوب

 هةذاهللا عبةر التةاريخ.  بةه لة  يةول   بإةتال ولة  دديةد   إنسانن ينج، امن المستحي  

ن  يميلز الحةق كمةا هةو هو مامر األ عةا ال القةرآنأ الةذي فةة الكتةاب المقةدس عةن اةل مةدول

ن افةة التةاريخأ ةون مة  اقبائة  و إلةىوهةوة وشةعيبأ  نبيةا أ م ة  صةال،اتاف ادةما  ا

مةة  دةةما  التةةة ابتةةدعها كاتةةب القةةرآن فةةة األاأل عةةن ودةةوة م ةة  هةةذهكةةون هنةةا  شةةهاة  ت

والقبائةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة .
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وعمورة، ثم نزعهم نهائيا  من  في عصر قريب من سدوم لقد وضع محمد المديانيين

 في ذلك العصر التاريخ

ل  يكن ال موةيون الشعب الوليد الذي لك  عليه محمد فة قرآنه فة ا نداار. ولكن 

دعلهةا محمةد تعةانة نفةس المصةير. فقةد وتةع  هنا  ايضةا شةعوبا  اتةرا م ة  المةديانيين

ن التةاريخ.  فةة وعمور أ اة  نةزعه  تمامةا مة محمد المديانيين فة عصر قريب من ددوم

. أ قةد اةلعةى محمةد بودةوة نبةة للمةديانيين تحةت ادة  شةعيب19( واثيةة 00) دور  هةوة

 ودع  شعيب يخاطب المديانيين بهذه الكلمال  

او  "ويا قوم   يجر منك  شقاقة ان يصيبك  م   ما اصاب قوم نول او قوم هوة

 منك  ببعيد" . وما قوم لوطقوم صال،

 وهوة كانهما نبيان مشةهوران وَعلمةان هامةان الغريب ان محمدا  دع  ادمة صال،

فة تاريخ عباة  هللا فة التاريخأ تماما كما كان نول َعلما  مشهورا . ودع  هةذين ا دةمين 

أ الةةذي نعةرف انةةه عةاش فةة المرللةةة األولةى مةةن تاريخةه فةةة علةى مسةامع شةةعب مةديان

 04رقة   ايكانوا يعرفون عن صال، وهوة. وفة دور  ابةراهي أ  . وكان المديانييندينا 

أ دع  اموةا  وعاةا  ونبيهما المنسوبين من القرآن للقبيلتينأ انهما معروفةان علةى 9واثية 

مصريين وفرعون فة القرن الخامس عشر قب  المةيوة زمةن مودةى. إ  القةرآن مسامع ال

بانه دوف يحدث له ما لدث لشعب نول واموة وعةاة.  يدلعة بان مودى قد لذلر فرعون

 -كما دبق وراينةا –وهذه المداتول  ير التاريخية هة فة الحقيقة طفولية. من ليث انه 

قب  القرن ال امن قب  الميوة. واما قبيلة عاةأ ان ُوددل عبر  اموةل  يعرف التاريخ قبيلة 

تكون قبيلة صغير  ل  يسمع بها الد تار  عن شبه الجزير  العربيةأ وتكون قةد  التاريخأ

ت من قبائ  شمال شبه الجزيةر  العربيةة فةة ظهرل فة القرن ال انة بعد الميوةأ وامتُ  صل

رن. واما ادما صال، وهوة اللذين اةلعى القرآن انهما نبيةان مشةهوران فةة الجية  نفس الق

ال ةةانة وال الةةث بعةةد نةةول فلةة  يسةةمع بهةة  الةةد فةةة التةةاريخ. فكيةةف  ةةضل هللا الطةةرف عةةن 
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تعاموته ومعجزاته فةة شةعبين وإترادةه ناقةة مةن صةخر  وةينونتةه لشةعبين عةن طريةق 

همةا شةعوب اتةرا وشةعب إدةرائي  فةة كتةب ري، او صرتة لو لدات فعوأ ول  ينةذر ب

األنبيا  فة العهد القدي  والعهد الجديدأ وهو قد تطةرق لةدينونال شةعوب ك يةر  فةة العةال  

لةأ وةينونةة دةدوم ما هة مسجلة فة كتب العهد القدي ؟!ك  فدينونةة العةال  زمةن نةول ُمسةج،

لة فةةة العهةةدين القةةدي  والجديةةد عةةد   مةةرالأ كةةذلك ةينونةةة مصةةر. وهنةةا  وعمةةور  ُمسةةج،

امةوة. ولكةن وةينونال لعشرال الشعوب التة كان مةوطن بعضةها ابعةد مةن مةوطنة عةاة 

زمةةن نةةول وبةةين ةينونةةة دةةدوم  الةةدينونال الموتةةوعة مةةن القةةرآن بةةين ةينونةةة الطوفةةان

هأ وهو امر  ير وعمور أ وهة ةينونة اموة وعاةأ قد نسة هللا ان يذكرها أللد من انبيائ

ةة فةة قبائة  عربيةةأ كانهةا  معقول. فالقرآن اةتة  الخرافةال العربيةة زمةن محمةد الُمختصل

مشهور  وردا تها كاعوم فة مستوا نول ب  اك ر مةن نةولأ لتةى ان مصةر وفرعةون 

لها  يُوصةةفان فةةة القةةرآن انهةة  علةةى علةة  فةةة تلةةك الةةدينونال واألعةةوم الخرافيةةة التةةة دةةجل

 مللف القرآن.

 ينونة القرآن لمديان في زمن بعيد جدا د

وهنةةا يضةةيف القةةرآن ةينونةةة فةةة زمةةن تةةاريخة بعيةةد علةةى شةةعب مشةةهور وهةةو 

وعمةور أ التةة لةدات فةة  قريبة  زمنيا  من ةينونة دةدوم المديانة. فقد دع  ةينونة مديان

قةةد  د التةةاريخة يكةةون المةةديانيونمطلةع األلةةف ال ةةانة قبةة  المةةيوة. فبالنسةةبة لتسلسةة  محمةة

 عاشوا فة القرن العشرين او التادع عشر قب  الميوة.

يُبيِّن  ير  لك. فالمةديانيون دةا وا مةن  عندما يذكر الكتاب المقدس تاريخ المديانيين

تةه دةار . فنقةرا فةة زوا  ابراهي  بقطور أ الزودةة التةة اتةذها ابةراهي  بعةد مةول زود

  4-0واألعداة  25دفر التكوين ااصحال 

فََولََدْل لَهُ ِزْمَراَن َويَْقَشاَن َوَمَداَن  .َوَعاَة اْبَراِهيُ  فَاَتَذ َزْوَدة  اْدُمهَا قَطُوَر ُ "

وِريَ  َوَولََد يَْقَشاُن  َشبَا َوَةَةاَن. َوَكاَن بَنُ  َوِمْديَاَن َويِْشبَاَق َوُشولا. و َةَةاَن  اشا

يَ . َوِعْفُر َوَلنُوُ  َوابِيَداُ  َواْلَدَعةُ. َدِميُع هَُل ِ     َعْيفَةُ َوبَنُو ِمْديَانَ  َولَطُوِشيَ  َوَ مِّ

 ".بَنُو قَطُوَر َ 

ع لقطور . ول  يكةن قةد اصةب، نسةله شةعبا  هو ا بن الراب نرا إ ا بان اب المديانيين

 او امة قب  القرن السابع عشر قب  الميوة.

نقةةرا كيةةف يةةدلعة كاتةةب القةةرآن فةةة انةةداار  مةةن دةةور  هةةوة 95و 94فةةة اثيتةةين 

  من التاريخ بوادطة صيحة المديانيين

ين آمنوا معه برلمة منا. واتذ الذين ظلموا "ولما دا  امرنا نجينا شعيبا والذ

فاصبحوا فة ةياره  داامين. كان ل  يغنوا فيها. ا  بُعَد المدين كما  الصيحة

 ."بَِعدل اموة

كمةا هةو متفةق عليةه مةن التردمةال  95واثية  94والمعنى للجز  األتير من اثية 

ن هو كالتالة  "انه  اصبحوا فة ةياره  دةاامين وكةانه  لة  القانونية للقرآن ومن المفسري
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". وقةةد دةةبق وراينةةا انةةه عنةةدما كمةةا نُزعةةت امةةوة يقطنةةوا ابةةدا فيهةةا. آهأ كيةةف نُةةز  مةةديان

يستخدم القرآن تعبير "ا  بُعد المدين او بُعدا  ل موة" فهو يقصد انقراض تام للقبيلةةأ م لمةا 

يف ان القرآن قد ادتخدم هذا التعبير فةة القةول بهةو  كة  دةكان العةال  بالطوفةان راينا ك

( يستخدم نفس التعبيةرأ لكةة يقةول ان 44)اثية  00وهة رق   زمن نول. ففة دور  هوة

 دميع دكان العال  قد هلكوا 

اْلَماُ  َوقُِضَة اأْلَْمُر َواْدتََوْل  َوقِيَ  يَا اَْرُض اْبلَِعة َماَ ِ  َويَا َدَماُ  اَْقلِِعة َوِ يضَ 

ا لِّْلقَْوِم الظ،الِِمينَ  َوقِي َ  اْلُجوِةيِّ َعلَى    بُْعد 

يبيلن كيف تعام  محمةد  من التاريخ فة عصر قريب من عصر لوط نز  المديانيين

. فقةد اظهةر دهلَةه المةدقع بسرعة وفة الحال مع شعوب العال  ُمستخِدما  صةيحال دةحرية

فة تاريخ هذه الشعوب. ليس فقك اظهر دهله فة تسلس  هةذه الشةعوب وتةاريخ ظهورهةا 

فة التاريخ. ولكن قد نز  شعوبا  من التاريخ قةد عاشةت إلةى زمةن قريةب مةن عصةرهأ إ  

 نزعها فة ازمنة  ابر  تبعد عنه آ ف السنين.

 لمقدسفي الكتاب ا المديانيون

مر  فة الكتةاب المقةدس. ليةث هنةا  ِ كةر لهة  فةة عصةور  39 لقد ُ كر المديانيون

. ا  امتدوا فة دكانه  نحو مختلفة من زمن يودف. لقد عاش المديانيون فة دنوبة دينا 

فةة تجةارته  مةع الشةعوب المجةاور  تاصةة . وُعرفةوا ودنةوبة اةوم منطقة تلةيج العقبةة

مصر وإدرائي . ونرا الكتاب المقةدس يرافةق  كةره  مةن بدايةة نشةاته . فنقةرا فةة دةفر 

  21  37التكوين 

"فادتاز ردال مديانيون تجار. فسحبوا إتوته يودف واصعدوه من الب ر 

 وباعوا يودف...  بعشرين من الفضة ". 

 بعد امة زمن يودفأ ولكن دماعال من التجار تتجر بةين دلعةاة ل  يكن المديانيون

 ومصر.  

. األمةر وفة دفر الخرو  هةرب مودةى مةن مصةر ودةا  للسةكنى بيةنه  فةة دةينا 

قبةة  المةيوة كانةةت دنةوب دةةينا  دةز ا  مةةن ارض  0525الةذي يةدل انةةه فةة لةةوالة عةام 

فقد عاش مودى ودطه  مد  اربعين دنة فة دنوب دينا . ور   ان مودى كان .  مديان

كاهن مديان الذي صار لمةوه إ  تةزو  مودةى ابنتةهأ لكةن لة  يةذكر  له إقامة مع رعوئي 

ابدا عن انداار مديان الذي يدلعة القرآن لدواهأ مع انه اعطى فة دةفر التكةوين تفاصةي  

  عن الشعب المديانة ليث كان يسكن.  عن شعوب ك ير  بعيد 

تفةةوق لتةةى معرفتنةةا عةةنه  اليةةوم. ولقةةد  كةةر    شةةك معرفةةة مودةةى عةةن المةةديانيين

. فكة  كانةت معرفةة مودةى اهة  مةن معرفةة مودى ك يرا  من ردا ل هللا ول  يذكر شعيب

فةةة علةة  اثاةةار او مرادةةع عةةن  محمةةد ودةةكان الجاهليةةةأ الةةذين لةة  يكةةن عنةةده  معرفةةة

عةن الخمسةة او ةأ الةذين انحةدرل مةن  4  25المديانيين. و كر مودى فة دفر التكوين 
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 وِعفر ولنو  وابيدا  والدَعةة ". فلةو لةدات تلةك الصةيحة نسله  القبائ  المديانية  "عيفة

تطرقه للمةديانيين. ولقةد  كةر مودةى  لكانت الموتو  الرئيسة الذي تكل  عنه مودى فة

واتنو . ولو كان هنا  فة التاريخ اد  شعيب لكةان اقةرب  وعن انوش عن ملكة صاةق

من  على مودى من شعوب وردا ل آترين كان قد  كره  مودى. ولقد هُزم المديانيون

 أ اي فة القرن الخامس عشر قب  الميوة.مودى فة صحرا  دينا 

. زمةةن دةةدعون مةةع ا دةةماعيليين وقةةد  كةةَر دةةفر القضةةا  عةةن تحةةالف المةةديانيين

ولربه  مع ددعونأ و لةك فةة القةرن ال ةانة عشةر قبة  المةيوة.  ودكناه  معا فة دينا 

أ يةةذكر الكتةةاب المقةةدس ادةة  ملةةك 46وفةةة اتبةةار األيةةام ا ول ااصةةحال ا ول وعةةدة 

. األمةر الةذي يةدل علةى ان فةة بةوة مةلاب أ الةذي كسةر مةديانأ وهو هةدة بةن بةدةاةومة

 مديان قد امتدل فة نفو ها فة مناطق من ملاب. 

 بين إدرائي  ودبا اليمنية. ودةفر اشةعيا  انبيا  العهد القدي  عن تجار  مديان ويذكر

 7  3 يذكر مديان وعيفة وتجةارته  فةة الةذهب والبخةور والتوابة . ودةفر لبقةوق 6  61

  .قب  الميوة 609يتكل  عن )تيام مديان(. ولقد عاش لبقوق لوالة 

 في التاريخ الرسمي مديانيونال

وكةانه  لة  يكونةوا فةة التةاريخأ  " قد اتةذل المةديانيين القرآن بان " الصيحةيدلعة 

اي نزعته  الصيحة كما نزعت الصيحة ايضا اموةا  بحسةب محمةد فةة القةرآن. والحقيقةة 

خ دوف يُلتذ بهذه األقوال. ان  لك ا ةلعا  القرآنةة م ة  فقك شخد ل  يدرس قك التاري

القول بفنا  األشوريين فة زمن بعيد فة التاريخأ مع ان نس  األشوريين قد ادتمروا عبر 

 التاريخ لتى ايامنا. 

أ قةةد ُ كةةروا فةةة المنحةةدر  مةةن بكةةر مةةديان فالمةةديانيون وبشةةك  تةةاا قبيلةةة عيفةةة 

 706و 705. هنةا  مة و كتابةال منقوشةة لسةردون ال ةانة تعةوة لسةنة تابال األشوريةالك

قب  الميوة تذكر عيفة. وعيفة وباقة القبائ  المديانية كانت تتجةر علةى تةك التوابة  الةذي 

ة تةنظ  إلةى أ مارا فة اليمن ومتجها  نحو الهول الخصيب. وكانت عيفةكان ياتة من الهند

 تحالفال مع قبائ  اترا للحرب تد األشوريين والكلدانيين. 

ويعةةوة للقةةرن  يهوةيةةتأ وهةةو مةةن كتةةب األبوكريفةةا Judithويةةذكر دةةفر او كتةةاب  

 على شمال العربية ومديان الخ. ومن دملة ما يذكر  الرابع ق. م.أ عن هجوم نبوتذنصر

 أ ولرق تيامه أ ودلب مواشيه " ر دميع المديانيين"لقد لاص

 26   2دفر يهوةيت 

عةد  مةرال. ويةذكر  وقد  كر الكتلاب اليونانيون الذين عاشوا قب  المسي، المةديانيين

مةدياما Modiama)من القرن ال انة ميوةي( مدينةة بطليموس
71

 Musilمودة   أ لققهةا

فةةةة مةةةديان
72

م( مدينةةةة  37-010) Flavius Josephus. و كةةةر يودةةةيفس فوفيةةةوس 

Madiané ولقد  كر .Eusebius أ الملر  المسيحة المشهور والةذي عةاش بةين عةامة
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مديام مسما  نسبة أللد األو ة الذين اتوا من  Madiamة ميوةيأ بان مدين 339و 261

وقةد لةد،ة مكانهةا  - بمعنى اتر مديان الذي هو الد او ة قطور  –ر  زوا  ابراهي  بقطو

. ممةا يةدل علةى دنوب شرق العقبةة 73السرادنة Saracensباتجاه الصحرا  ليث دكنى 

 بقا  المديانيين كشعب إلى ما بعد العصر الميوةي بقرون.  

 Procopiusمن قيصةرية  من الملر  البيزنطة بروكوبيوس ينولقد ُ كر المدياني

of Caesarea ولةةد بروكوبيةةوس فةةة نهايةةة القةةرن الخةةامس مةةيوةيأ وكتةةب فةةة بدايةةة .

ا  كةانوا يعيشةون فةة  Maddeniالمةديانيين تحةت ادة    كةرَ وقد  القرن الساةس للميوة. 

قةأ اي لول تليج العقبةزمانه فة نفس المنط
74

. مما يدل على بقا  المديانيين كشعب إلى 

 ما بعد العصر الميوةي بقرونأ اي عبر القرن الخامس والساةس ميوةي.

. ومةةن ولقةةد ُكشةةفت آاةةار المدينةةة مةةن علمةةا  اثاةةارأ وُلقِّقةةت انهةةا مدينةةة المةةديانيين

 The. فة ا صحال ال انة عشر من كتابه Sir R. Burtonللمدينة  المكتشفين الحدي ين

Gold Mines of Midian لة عن عاصمة المديا . نيقدم ةرادة مفص،
75
 

 إلى ما بعد ظهور اإلسالم بقاء المديانيين

  مةن دةير  ابةن فةة العصةر اادةومة. كمةا نفهة وهنا  ما يدل على بقا  المديانيين

قد ورة تبر "مدين" فة العصر اادومةأ و لك فةة  ةزو  زيةد بةن لاراةة لجةذام  هشام

فةةة )ِلْسةةمى(
76

. ولقةةد  كةةر الكتلةةاب المسةةلمون بةةان مةةدين كانةةت فةةة العصةةر اادةةومة 

 له  مدين عن افراة فة دي مودوة   فة ارض دذام. و كر ياقول الحموي

 على لتبو  محا ية -البحر األلمر اي-القلزم بحر على مدين"قال ابو زيد   

  مودى منها ادتقى التة الب ر وبها تبو  من اكبر وهة مرال أ دت من نحو

 عين من اهلها وما  . بيت عليها بنة قدأ مغطا  الب ر هذه ورايت  قال ...

 ةردة ودتون إلدا طولها  ال الث ااقلي  فة وهة القبيلةأ اد  ومدين .تجري

". و كر ايضا عن رهبان َمْديَنةردة وعشرون تسع وعرتها والثأ
77
 . 

مما يدل على انتشار المسيحية فة القبيلة. ونفه  من مجمو  هذا ا دتشهاة ان قبيلة 

مدينةةة  كبيةةر  أ مةةدين كانةةت مودةةوة   فةةة العصةةر اادةةومةأ وان عاصةةمتها مةةدين كانةةت 

لةوالة  اي. وكانت ما زالت فة نفس منطقة مةدينأ بحيث انها كانت اكبر من مدينة تبو 

     .  تليج العقبة

 و كر ابن منظور عن شاعر من مدين وادمه ابو الهميسع. ويقول ابن منظور عنه 

"ه  كومهنف وكنا   نكاة وكان اَبو الهميسع  كر اَنه من اَعراب َمْديَنَ " 
78
 . 

أ وكانت لغته  تختلف عن من هذا الشاهد نفه  بانه كان هنا  بدو ينتمون إلى مديان

اللغة العربية لتى فة عصر ابن منظورأ بحيث كان يصعب على ابةن منظةور فهة  كةوم 

 شاعر منه . 
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ن القرآن مصداقيته نسبة جهل أتباع محمد في زمانه في أسس التاريخ، وحقيقة فقدا

 لمداخالته الطفولية في تطرقه للتاريخ 

عةةا  القةةرآن بسةةور  هةةوة قةةد  بةةان المةةديانيين 95و 94واثيتةةين  00اي رقةة   ان اةل

 أ اي العصةةر الةةذي اةان هللا دةةدومنُزعةةوا مةةن التةةاريخ فةةة فتةةر  قريبةةة مةةن عصةةر لةةوط

وعمةور أ هةةو تطةا تةةاريخة دسةةي . وواتة، بةةان الصةحابة اتبةةا  محمةةد فةة ديلةةه كةةانوا 

بدون اق  معرفة فة التاريخأ ويجهلون عن القبائ  التة كانت تسكن قريبةة مةنه أ اي فةة 

ف المسةةلمون اليةةوم مةة له أ  شةةمال شةةبه الجزيةةر  العربيةةة م ةة  المةةديانيين. فهةة  يتصةةرل

افعين عةةةن كتةةةاب   يملةةةك اي مسةةةتوا مةةةن المنطةةةق متجةةةاهلين التةةةاريخ المواةةةقأ ومةةةد

التةاريخةأ وممتلةةئ فةة ترافةةال ومةةداتول طفوليةة بالنسةةبة للتةةاريخ التةة يسةةتعفى لتةةى 

دها؟    طالب الصف ا بتدائة ان يروِّ

عن وده األرض فة زمن  لمدف مع إقرار المسلمين بان محمدا  قد محا المديانيين

ول  يعد له  ودوة بحسب نظرهأ ومع انتباهه  بةان المةديانيين قةد ادةتمروا لتةى بعةد  لوط

قرون من اادومأ لكنه    ينتبهوا إلى ان تصري، محمةد هةذا قةد الغةى مصةداقية القةرآن 

تماما . وك يرون من مفسري القرآنأ م   القرطبة
79
و يره من مفسري القرآنأ قد ايلةدوا  

. فلة  يكةن دبرية    القرآن ان المديانيين قد ةينوا وانتهوا من التاريخ بوادطة صةيحةإةعا

 هنا  ادتعداة عند الك يرين فة مقارنة اةلعا  محمد على تو  الحقائق التاريخية.

 لماذا كان يقص محمد مثل تلك الدينونات والقصص على الناس  

م بسه ولة ام لة مةن الةدينونال علةى شةعوب كةان بعةض الةذين لولةه وكان محمد يقدِّ

يعرفةةون انهةةا قةةد ُودةةدل فةةة التةةاريخأ ر ةة  ان محمةةدا  لةة  يكةةن يعةةرف عةةن تةةاريخ تلةةك 

الشعوب. وهدف محمد كان فة ان يتر  انطباعا  ديدا  وتاايرا  على مستمعيه بانةه يسةتقب  

الولة ك  شة  عن اي امةة  وليا  من هللا عن تاريخ تلك الشعوبأ وانه يعرف من تول

كةةان العةةرب فةةة زمانةةه يعرفةةون انهةةا ُودةةدل. وقةةد نسةةب مةةرارا هلل كلمةةال م ةة  "العلةةي  

الفهي "أ اي الذي يعل  ك  شة . فمن هللا يعل  بك  شةة أ فمحمةد ايضةا مةن تةول وليةه 

يعل  بك  شة أ و  يمكن ان يبقى صامتا  نحو اي موتو  لتى عن تاريخ األم . ولةذلك 

م درةا  عن  ي القرنينأ اي ا دةكندر المقةدونةأ ُمسةتخِدما  الخرافةال  كان مستعدا  ان يقدِّ

التة ظهرل فة زمانه عنه. وهةة ترافةالأ كمةا دةوف نةرا فةة ااصةحال المخصةد 

ودعلةه مسةلما   Pseudo Callisthenesعن المقدونةأ ماتو   من كتةاب ترافةة ادةمه 

و  ومةادو  تلةف دةد بةين دبلةين إلةى نهايةة ينشر اادةوم فةة العةال أ ودعلةه يحجةز دة

 األيام.

فمحمد كنبة هللا بحسب اةلعائه ل  يكن له ان يصمت عن اي موتو أ واةلعةى انةه  

يعرف ك  شة  عن اي قبيلةة او امةة. فكةان محمةد يسةال عةاة  الصةحابة دةلا  أ فيجيبةوا 

خه  قائو له    لك "هللا وردوله اعل ". ول  يسبق ان محمدا  قد اعترض على  لك وان وبل 

  يعلمه دوا هللا. ولكنه كان يسكت عندما يسمع م   تلك العبار أ إ  كان يريد ان يظهةر 
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انه يعرف ك  شة  م   هللاأ وان هللا لا  يقدم له المعرفة عن اي شة . لذلك ل  يكةن لةه 

فه  مةان يصمت من دهة موتةو  المةديانيين ن تةول كلمةة الةولة . فكةان يجةب ان يعةرل

وازاله  مةن التةاريخ فةة  لةك  القرآنةأ بغض النظر عن التاريخ. لذلك وتعه  زمن لوط

 . العصر بوادطة صرتة دبري 

أ ولة  يكةن يةدرون بةان والحقيقة كةان محمةد واصةحابه دةاهلين مةن دهةة المةديانيين

نطيين وواةةائق ك يةةر  عةةن المةةديانيين وتةةاريخه . وان مةةدينته  هنةةا  بةةال ين عنةةد البيةةز

الرئيسية كانت مودوة  فة زمانه . ول  يكن محمد واصحابه فة معرفةة عةن ةقةة الكتةاب 

المقدس لول المديانيين. األمر الذي دع  محمةدا  ان يختةار ان يُبِهةر دةامعيه فةة معرفتةه 

دةوف تُمةتحن يومةا مةن النقةد الموتةوعة المولا  مةن هللاأ بةدل ان ينتبةه علةى ان اقوالةه 

 التاريخة. 

شةة  آتةر وهةةو ان هنةا  ادةبابا  اتةةرا دعلةت محمةد ان يخلةةق قصصةا  وةينونةةال 

على ام أ وهو انه كان تحةت نقةد مةن دةكان مكةة. فقةد كةانوا يقولةون عةن محمةد انةه كةان 

 لظةوا ان إنسانا  م له  بدون تفوق رولة. ل  يةروا فةة محمةد ليةا َ قدادةة  وتقةوا. لكةن 

اهتمامه ا ول كان النسا . ولقد اتهموا محمةد بانةه كةان كاهنةا أ اي والةد مةن كهةان الجةن 

ودالر. وكانت هنا  لوارال ك ير  بين محمد والمكيين. ولقد اةلعى ان نفةس الحةوارال 

او ادةةما  انبيةةا  قةةد ابتُةةدعت مةةن دماعةةال -قةةد كانةةت قةةد دةةرل بةةين انبيةةا  العهةةد القةةدي  

شعوبه . ولذلك كان محمد يريد ان يلغةة اتهامةال المكيةين تةده مةن تةول  وبين-داهلية

 ااةلعا  بان انبيا  التاريخ قد اتُهموا بنفس ا تهامال. 

  تحليل الدعاء محمد عن وجود نبي تحت اسم شعيب 

 فةة امةة   يمكةن ان قك بإيمان توليدي. وإ ا ظهر نبةة مةن هللا ل  يَدلعة المديانيون

تنسى هذه األمة نبيها لتى ولو ُرفض فة ديله. فاهلل كان دوف يجع  ردالته ان تحيا فة 

األديال الولقة. وهذا نعرفه من تول ما لدث ألنبيا  الكتةاب المقةدس. فمة و قةد ُرفةض 

إدةةرائي أ مةةن ملةةو  إدةةرائي  وشةةعب إدةةرائي أ ولكةةن ردةةالته عاشةةت فةةة  النبةةة ارميةةا

فة وقت  لق والدا  من اعظ  انبيائه . ونفس الشة  يُقال  واصب، فة نظر اادرائيليين

عن ميخا بن نملة وآترين ايضا. وإيليا قد اتطُهد مةن الملةك اتةاب وابنةهأ ولكنةه اصةب، 

 فة وقت  لق من اه  انبيا  العهد القدي . 

أ   نجد له اي  كةر فةة التةاريخ؛ فةو نجةد عن شعيبوعندما ناتة إلى اةعا  محمد 

اي وايقة تاريخية فة شبه الجزيةر  العربيةة تةذكر ادة  شةعيب كنبةة لمةديان. األمةر الةذي 

يجعلنا نعتقد بان اد  شعيب قةد ابتُةد  زمةن قريةب مةن محمةد او فةة عصةره. او انةه ادة  

 جاهليين.  بالنسبة لبعض ال النبة اشعيا 
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 بالنسبة لبعض الجماعات في الجاهلية كان اشعياء ترجيح ان شعيبا  

بانةه "تطيةب األنبيةا " يقول محمد فة الد الاةي ه عةن شةعيب
80

أ دةاعو  إيةاه اهة  

 كر اد  اي نبة فة التاريخ القدي . وهذا  ريب من ليث انه ل  يغف  الكتاب المقدس عن 

التة هة على  الذي ل  يكن عبريا أ ودكن فة ارض عوا نبة ةعاه هللاأ لتى اد  ايوب

 مةوطن المةديانيين عةن إدةرائي  مةن دةينا  . اي ابعةد بك يةرالحةدوة الغربيةة لمنطقةة بابة 

من األنبيا  او الد  فة تاريخ الشعب القةدي  عةن ادة  شةعيب. كمةا ان  قديما. ول  يذكر الد  

المديانيين ل  يذكروا انه كان له  نبيا تحت اد  شةعيبأ ر ة  اتصةاله  الوايةق مةع مودةى 

 الذي عاش ودطه  مد  اربعين دنة قب  ان يقوة إدرائي  فة الخرو  من مصر.  

أ نةةرا الكتلةةةاب المسةةلمين م ةةة  وفةةة مرادعةةة التقليةةةد اادةةومة عةةةن ادةة  شةةةعيب

زمن ملو  يهو ا يضعون شعيبا   المسعوةي
81

. ونحن نعلة  ان اشةهر نبةة الةذي تنبةا زمةن 

. ومن ليةث ان محمةدا  قةد  كةر عةن شةعيب انةه تطيةب اربعة من ملو  يهو ا هو اشعيا 

ا  اللقةب يصة، علةى اشةعيا  النبةةأ الةذي نبواتةه فةة دةفر اشةعيا  موتةوعة األنبيا أ فذ

بقالب  شعري ُممي،ز. و  بد ان محمدا  او بعض القبائ  العربية المتهوة أ قد دمعت اليهةوة 

 فة شبه الجزير  يترنمةون فةة نبةوال اشةعيا  وشةعرهأ ليةث ان اشةعيا  تكلة  عةن مةديان

ز هذا الراي التشابه فة اللفظ باللغة وقوافلهاأ فظنلوا ا ن اشعيا  ُمرد   لمديان كنبة. ويعزِّ

العربية بين اشعيا  وشعيبأ مما يجعلنا ان نعتقد ان شعيبا  هو ا د  العربة الةذي اتخذتةه 

ة   شةعيا . إ  انةه قةد فةال محمةد بةان اشةعيا  قةد عةاش فةة  بعض القبائ  العربية المتهةوِّ

يوةأ وليس فة القرن التادع عشر او ال امن عشةر قبة  المةيوةأ كمةا القرن ال امن قب  الم

وعمةور . كمةا ان اشةعيا  لة  يكةن  وتع محمد شعيبا  كنبة لمديان قريبا من عصةر دةدوم

 نبيا  لمديانأ ولكن عاش طيلة لياته فة مدينة اوروشلي  كنبة لسبك ومملكة يهو ا.  

بي ةةرون لمةةو مودةةى. ولكةةن    ان يحقِّقةةوا شةةعيبا  وبعةةض الكتلةةاب المسةةلمين يةةوةون 

ة باد  مشابه لشعيب.  يودد تشابه بين الكلمتين إطوقا. ول  يسبق ان ي رون  قد دمِّ

 دعوة للمسلمين في إعادة تقييم األمور

ةك فةة كتةاب م ة  القةرآن فيةه اتطةا  تاريخيةة صةارتة م ة   ليس من الحكمة التمسا

والخزر  والمسلمون الةذين تبعةوا محمةدا  مةن مكةة  التة تطرقنا إليها. فمجموعال األوس

كانوا على مستوا من الجه  والسذادةأ بحيةث فةاته  تمييةز م ة  تلةك األتطةا  الجسةيمة 

فة كوم محمد من ناليةة تاريخيةة. ولكةن علةى المسةلمين اليةوم ان   يقبلةوا مةا قبلتةه تلةك 

عال التة كانت بدون اقافة تاريخيةأ وكانت عةادز  ان ترفةع صةوتها امةام محمةد المجمو

وتعترض او تشكك فة اقواله. فمةن الخطةور  ربةك المصةير األبةدي للةنفس فةة اةلعةا ال 

رد  قد تو م   تلك اثيال الملي ة فة األتطةا  الطفوليةة مةن ناليةة تاريخيةةأ لتةى ولةو 

كةن ان يكةون  لةك الةذي تحةدث بلغةة طفوليةة فةة األمةور اةلعى انها آتية من هللا. فكيف يم

 التاريخية ان يكون على صواب عندما يتحدث فة امور المصير األبدي للنفس؟!.
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اةعةةو ااتةةو  المسةةلمين إلةةى ةرادةةة الكتةةاب المقةةدس بةةالحريأ الةةذي يتمتةةع فةةة 

عن م ةال الشةعوب فةة  أ اي تسلس  تاريخة فريد وصحي،أ ر   انه يتحدثكرونولوديا

نبةةو  عةةن المسةةي،   311التةةاريخ. واألك ةةر مةةن  لةةك فةةان الكتةةاب المقةةدس يحةةوي علةةى 

الوهيتهأ وموته فة الجسد كفار  عن تطايا الجنس البشري وقيامتهأ وتفاصي  ك ير  عةن 

لياتةةه التةةة عاشةةها علةةى األرض. تفتةةيش الكتةةاب المقةةدس فةةة رول الصةةو  يقةةوة إلةةى 

ف علةةةةةةةةةى الحةةةةةةةةةق وقيةةةةةةةةةاة  الةةةةةةةةةنفس لمقابلةةةةةةةةةة هللا الحقيقةةةةةةةةةة روليةةةةةةةةةا . التعةةةةةةةةةرا
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 فة القرآن   انطاكية
  

 في القرن االول الميالدي  محمد في القرآن يد عي ان صرخة قد حط مت مدينة أنطاكية

الصرتة التة ادتُخدمت فة القرآن مرارا ك ير  لتحطي  ونز  امما من التةاريخأ    

فةةة العصةةر المةةيوةي. فنقةةرا فةةة دةةور   دمها محمةةد ايضةةا ابةةاة  شةةعب انطاكيةةةقةةد ادةةتخ

   03( ابتدا  من اثية 36يادين )

"واترب له  م و. اصحاب القرية إ  دا ها المردلون. إ  اردلنا إليه  اانين.  

بوهما فعززنا ب الث. فقالوا إنا إليك  ُمردلون. قالوا ما انت  إ   بشر م لنا. وما فكذل

من شة  إن انت  إ  تكذبون. قالوا ربنا يعل  إنا إليك  لمردلون.  انزل الرلمن

وما علينا إ  البو  المبين. قالوا إنا تطيلرنا بك . ل ن ل  تنتهوا لنردمن،ك  . 

نك  منا عذاب الي "   وليمسل

 يدلعى القرآن  29اثية فة و

 والد  فإ ا ه  تامدون"  كانت إ  صيحة "إن

 من اآليات القرآنية السابقة محمد قد قصد أنطاكية 

نةةاقلو الاةيةةث محمةةد وكتلةةاب دةةيرته قةةد اكةةدوا ان المدينةةة المقصةةوة  مةةن السةةور  

 اعتمةاةا علةى وهةب بةن منبةه. فةابن ادةحق فة آدةيا الصةغرا القرآنية هة مدينة انطاكية

يذكران انطاكية كذلك ابن عباس
82

 والقرطبة  . ويقول ك  من ا لودة

"وبريد  وعكرمة إنطاكية والقرية كما روا عن إبن عباس"
83

هذه القرية . "

"ميع المفسرين فيما  كر الماورةيهة انطاكية فة قول د
84
   

دوا ان انطاكية هة المدينة المقصوة  نذكر إتافة  ومن بين مفسري القرآن الذين اكل

للقرطبة
85
ابو ليان 

86
وابن ك ير 

87
. ومن بين الملرتين المسلمين نذكر المسعوةي

88
. 



  القرآن والتاريخ 54

 

  جانية ليست للبيع()نسخة م 

 

مةا  القرآنيةة وادةباب بها اثيالتحديد الظروف التة اتت كذلك الكتب المختصة فة 

نةذكر مة و هةة المدينةة المقصةوة  فةة القةرآن.  انطاكيةةيسمى بالتنزي أ ادمعت علةى ان 

كتةةاب التسةةهي  فةةة علةةوم التنزيةة 
89
قةةول بةةان المردةةلين كةةانوا ردةة  المسةةي، تدميعهةةا . 

   ية.ألنطاك

وبولس اللذين  والند القرآنة يدل على ان محمدا  قد كان فة فكره الردولين برنابا

زل تدمتهما فة وقت  لق بوصول ديوبشلرا وعللما فة انطاكية أ األمر الذي . ولقد ُعزِّ

ولكن التهديد فة الرد  ل  يةاِل علةيه  نراه ُمعب،را عنه فة كلمال القرآن "فعززنا ب الث". 

. واتة، فة انطاكية كما القرآن يولةأ ولكن فة انطاكية اترا مودوة  فة إقلةي  بسةيديا

ان محمدا  قد فش  فة ان يتذكر بدقة ااردالية لمدينة انطاكية وباقة الرلول التبشةيريةأ 

فةة العهةد الجديةد. فنقةرا فةة اعمةال الردة  ان  كما هة مذكور  فةة كتةاب اعمةال الردة 

فةة انطاكيةة  وبرنابةا فةة رللةة تبشةيرية. اة  لحقهمةا مةرقد اردة  بةولس الرول القةدس

ر محمةد ان انطاكيةةبسيديا بسةيديا هةة مدينةة  أ وهنا  اراة الشعب ان يردمه . ففة تصوا

انطاكية الرئيسيةأ قد لاول ان يجمةع بةين األلةداث التةة لصةلت فةة مدينةة انطاكيةة مةع 

م  تلك التة لصلت فة انطاكية بسيدياأ مشكِّو  فقر  والد  من ا انتين. فمن عاةتةه ان يقةدِّ

إصحالال من الكتاب المقدس فة دملة او فقر  والد  مشوشةة ومخلوطةة مةن معلومةال 

 ة ترافية. تيالي

تحت  أ قد نقلوا عن آترين يذكرون اد  مرقدولع  مفسرو القرآنأ م   ابن ك ير

تحةت  ". ويةذكرون ادة  بةولس". إ  معروف ان مرقد ادمه "يولنا مرقداد  "يولنا

"ادةة  "بةةوليس
90
ادةةَ  بةةولس كوالةةد مةةن الةةذين قصةةده  القةةرآن فةةة  ويةةذكر المسةةعوةي. 

الرواية
91

. مما يدل على تحقاق المفسرين المسلمين من ان القرآن قد قصد رلةول بةولس 

 أ مصحوبا  ببعض توميذه م   يولنا مرقد.     نحو انطاكية

دو قةد ُةمةرل مةع ملكهةا بسةبب  ا ان مدينة انطاكيةوناقلو الاةيث محمد الرئيسيين اكل

أ وهو يعتبر مردع لتفسير اه  الاةيث محمد. . نذكر من هل   الناقلين قتاة تلك الصيحة

وايضا ابن عباس
92

   . ويقول القرطبة

"مال ك  من بقة منه  من الكفار صيحة وصال دبري "
93
 

ونجد م   هذه الصةرتال السةحرية فةة الةديانال الوانيةة الشةرق اودةطيةأ فالكتةب 

م و تحوي م   هذه الصرتال  فه  ينسبون هذه الصرتال إلةى الهةته  تاصةة  المندائية

ى ايضةا مةنه   ت األرضأ وهةة ب اهية الشخصية النورانية الهامة عنده  التة تلق المسةمل

 بجبري . 

 الكت اب المسلمون يحاولون ان يفس روا الخرافة القرآنية 

 إدةحاقم ة  ابةن  األوائ ولكن بالر   من تلك الحقائقأ نجد ان المحداين المسلمين 

وفةة  .محمةدووهب بن منبهأ يحتضنون تلك ا ةعةا ال  يةر المنطقيةة و يةر التاريخيةة ل
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دعيه  فة ت بيتها نراه  يبنون عليها ترافال وقصصا  ير تاريخيةة. والحقيقةة مةن ليةث 

قةةد اةتةة  فةةةة القةةرآن ترافةةال وقصصةةا  يةةةر تاريخيةةةأ نجةةد ان المحةةةداين  ا  ان محمةةد

فوق اةعا ال محمدأ و لك من ادة  ان يجعلةوا القةرآن  يختلقون تاريخا   األوائ المسلمين 

ن للةدفا  واقةه  تول إ  تماما عناصر التاريخ.  نعيون السذ  الذين يجهلوفة  ق  وا، مُ  ككتاب  

 وتةاريخ مزيةفلتةى علةى لسةاب تجاهة  التةاريخ الردةمة وتبنةة معلومةال  أعن محمةد

اين.   ُمبتد  من هل   الُمحدِّ

  يقول األلبارأوكعب  دا على وهب بن منبهعتمِ مُ  إدحاقابن و

بن  بن انطيخس من الفراعنة يقال له انطيخس فرعون نطاكيةا"كان فة مدينة 

 صاةق اواة أ صالب ِشْر . فبعث هللا المردلين وه  األصنامأ يعبد انطيخس

ز هللا  والى مدينته منه  إليهوصاةوق وشلوم. فقدلم هللا  اانينأ فكذبوهماأ ا  عزل

 ب الث" 

 يقد بان هل   كانوا من توميذ المسي،. وعندما اصةر فرعةون إدحاقيستمر ابن 

دةكان  وكة ،  فرعةونَ  هللا أ قةد ابةاةألنطاكيةةبان يقت  هل   التوميذ الُمردلين من المسةي، 

   القرآن را  فسِّ مُ  إدحاقابن ا  يقول المدينة. 

أ فل  يبق منه  باقية األرض"فاهلك  لك الملك واه  انطاكياأ فباةوا عن وده 

"94 

وابةةن  م ةة  قتةةاة  اشةةخاامةةن شةةهاة   نةةرا بةةان دةةرة المحةةداين المسةةلمين مليةةد  

 . 95عباس

كةانوا يحةاولون ت بيةت دةرة محمةد مةن تولةه وهذا السرة للمحداين المسلمين الذي 

ر مةةدا التشةةويش الةةذي كةةان لةةدا هةةل   المحةةداين مةةن دهةةة ة القةةرآنأ يُظِهةةالخرافةةة فةة

  ةعةا اته التاريخ الردةمة ودهلهة  باصةوله. ومةدا دةذادة الشةعب الةذي كةان يصةغة 

وللتاريخ المزيف الةذي اتترعةوه. فمعةروف بةان الفراعنةة قةد اتتفةوا قرونةا قبة  العصةر 

 األربعةةةوالةةد مةةن القةةاة   Selecus Nicatorنيةةت مةةن قةةد بُ  انطاكيةةةالمسةةيحة. ومدينةةة 

قبة  المةيوة  311المدينة لةوالة دةنة  Selecusدونة. فقد بنى قالذين تلفوا ا دكندر الم

الفراعنةة كانةت عاصةمة لةذلك فةان  إتافة. الد اعضا  عائلته Antiochusعلى  كرا 

 . انطاكيةة بين دوريا وآديا الصغرا كما كانت مدين ابدافة مصر ول  تكن 

هةو  انطاكيةة ن انةه كةان ملكةا علةى والمحةداون المسةلم الذي اةلعى" واد  "فرعون

التةةة لكمةةت  " وهةةو لقةةب لملةةو  العائلةةة السةةلوقيةبةةن انطةةيخس بةةن انطةةيخس "انطةةيخس

دونة. ول  يكونوا هل   يحكمون فة العصةر الرومةانة قلمدوريا بعد ان مال ا دكندر ا

    ليث قامت المسيحية. 

عون فةة كتابةة يدل على مدا ده  المحداين المسلمين عندما كةانوا يةدل  إنماك   لك 

. ونقلةةوا األلةةدثد ترافةةة القةةرآن. فقةةد مزدةةوا العصةةور القديمةةة مةةع تةةاريخ دديةةد يليِّةة

وة اترا ومةدن لة  تكةن مودةوة  زمةن الفراعنةة. ب إلىشخصيال تاريخية م   الفراعنة 
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يعيش فة بوة متحضر  فة عصره . ومع  صبةبه  ليسقكن يكوهذا النو  من المز  ل  

 لك ما زال المسلمون اليوم يعتبرون هل   المحةداين المسةلمين كمرادةع هامةة للتةاريخأ 

 . القرآن  ير التاريخية اةعا اللت بيت  ويتخذون من كتاباته  لججا  

له ان يذكر شيئا  عن إرسالية بولس   وبرنابا في أنطاكية مصادر محمد النصرانية تخو 

؟  كمةا دةا ل فةة اعمةال الردة  انطاكيةةفةة  ااردةاليةقد تعلل  محمةد عةن  اينمن 

س مةن اشةخاا كةانوا علةى معرفةة فةة در، عندما ندرس عةن ليةا  محمةد نعلة  انةه كةان يُة

النصارا. من بين هل   كان ورقةة  والبعض منه  كانوا من الهراطقة أالمسيحة اايمان

 .ابن نوف 

 اختبارات محمد السلبية واستعانة خديجة بورقة لتحويلها الى نبوة

. ولقةد كانةت تديجةة قةد األولةىزودة محمةد  تديجة فقد كان ورقة بن نوف  ابن ع 

 ولةة   إلةىأ ادتعانت به من اد  تغيير اتتبارال محمد السلبية التةة لةدات لةه فةة لةرا 

إياهةا  را  خبِةك يةر أ مُ  اوقةالمحمد من لرا  ليةث كةان يصةرف  . و لك بعد ان عاةونبو   

إياه اوث مرال. ولقد عاة محمةد  تانقا   قد امره ان يقرا كتابا   أى انه دبري اةلع بان رولا  

فنقةرا فةة الشةيطان بمةا لةدث لةه مةن اتتبةارال دةلبية مريعةة.  مةا  هِ ت، أ ومُ ومكت بةا   مذعورا  

 صحي، البخاري 

 "...وهو فة  ار لرا أ فجا ه المو  فقال  اقراأ قال  )ما انا بقارا (. قال 

أ بقارئ)فاتذنة فغطنة لتى بلغ منة الجهدأ ا  اردلنة فقال  اقراأ قلت ما انا 

فاتذنة فغطنة ال انية لتى بلغ منة الجهدأ ا  اردلنة فقال  اقراأ فقلت  ما انا 

أ فاتذنة فغطنة ال ال ةأ ا  اردلنة فقال  }اقرا باد  ربك الذي تلق. بقارئ

(.  فردع بها ردول هللا صلى هللا تلق اانسان من علق. اقرا وربك األكرم{

عليه ودل  يردف فلاةهأ فدت  على تديجة بنت تويلد رتة هللا عنها فقال  

)زملونة زملونة(. فزملوه لتى  هب عنه الرو أ فقال لخديجة واتبرها 

الخبر  )لقد تشيت على نفسة("
96
. 

والعينة يقول بان الغك هو الخنق
97

   بري ".. ملكدا بذلك لقيقة تنق محمد من "د

يقةول ابةن . صيغة اترا ُمستخدمة فة موتو  تنةق محمةد يلكةد موتةو  الخنةق

 منظور 

َداَبه يَْساَبُه َداْبا   َتنَقَه؛ وقي   َداْبه َتنَقَه لتى قَتَلَه. وفة لديث الَمْبَعِث  فاَتذ 

وَداَتاه إ ا  دبريُ  بَحْلقِةأ فساَبَنة لتى اَْدهَْشُت بالبكاِ ؛ اَراة َتنَقَنة؛ يقال داَْبتُه

اُْب  الَعْصر فة الَحلْقأ كالَخنْق َتنَْقتَهُ. قال ابن األَاير  الس،
98
. 

 ويقول ابن ا اير 

داب  فة لديث الَمْبعث "فاتَذ ِدبريُ  بحْلقة فساَبنة لتى اْدهَْشُت بالبُكا " 

اْب  الَعْصر فة الَحلْق كالَخنق الس،
99
. 



 57 انطاكية فة القرآن

 

  جانية ليست للبيع()نسخة م 

 

 ويقول السهيلة 

والسبه ايضا  َداتَنةأ ويروا  فَسابَنةأ ويروا  ةأفغط،نوقوله فة الحديث 

فََذَعتِنة وكلها بمعنى والد وهو الخنق والغ  يروا 
100
  

" ت،نةةةةوهنةةةا  كلمةةةة اتةةةرا ُمسةةةتخَدمة فةةةة ابةةةن هشةةةام وهةةةة "
101
وكلمةةةة  تلةةةه . 

المستخدمة من كتب السير  تعنة كما نراها فة المنجد "تنقه"
102
.   

مةن  بةاك ريتعلق كان رول مع محمد ان ا مر يبدو واتحا من ادلوب تعام  هذه ال

عنةده  اتيةرا ويكةونلاةاة والد . ولكن دلسةلة تعةامول مةع محمةد بةالخنق لكةة يستسةل  

 "دبرية "ان يعصه. وعنةدما نحلة  اول تعامة   يجرالمن هذا الرول بحيث    ا  ةائم ا  رعب

ان  "دبرية "مةره مةن لالةة لة  يقةرا مةا ا اك ةرمع محمد ومحاولته تنقه اياهأ نرا ان فة 

 الحلبية يقرا. لقيقة انها دلسلة من التعامول نراها فة السير  

"ا    يخفة ان كوم هذا البعضأ وهو انه دا ه ليلة السبت وليلة ا لدأ ا  

ظهر له يوم ا انين... ولين ذ   يبعده قوله فة الليلة ال انية "ما قرال شي ا"  ن 

ما  اةريمجي ك الةأ و  يبعده ايضا قوله "ما المراة ل  يتقدم لة قرا   قب  

اقرا"
103

  . 

وات، ان هنا  تكرار لمجة  دبري  لمحمد وتنقه ايةاهأ وانةه فةة المةرال ا ولةى 

لةة  يقةةرا. والتمةةال انةةه لةة  يتقةةدم لةةه بةةالقرا   المةةر  ا ولةةى مرفةةوض مةةن ليةةث ان بقيةةة 

 .ا تباريين يذكرون انه تقدم له فة القرا  

ان  أ مةنه  ابةن اايةر كمةا  كرنةا دةابقاأة التةة يقةدمها ا تبةاريوننولظ فةة الصةيغ

أ ولكةن ةون ان يحقةق إيةاه الرول قد تنق محمد واتعا يده على للقه. وكابسةا وعاصةرا

دبريةة   ايتةةه فلةة  يقةةرا محمةةد. ا  لةةاول محمةةد ان يترادةةع عةةن مهمةةة التعامةة  مةةع رول 

را. وهةةذا يةةدل علةةى ان لةةديث ه ويخنقةةهأ يترادةةع بحجةةة انةةه   يقةةمرعةةب م ةة  هةةذا يذللةة

ليةث كةان  دبرية أا تباريين هنةا يتعلةق فةة اولةى تعةامول محمةد مةع الةرول المنتحة  

محمد ل  يتطبع بعد منه وكةان يحةاول ان يتهةرب منةه. وكةان محمةد فةة محةاو ل الخنةق 

 الجهدأ اي يصعب عليه التنفس.  ياتذههذه 

الشياطين مةن ادة  ان يخضةعوا وفكر  مقاومة الذين يتعرتون لمحاولة تطبيع من 

لعرافة معينة او مهمة يوة الشيطان ان يستخدمه  بهاأ هة معروفة فة لةا ل ك يةر  فةة 

 .  اا ن روبولودي

ولكة يتخلد محمد من هذا الذي انتح  هوية دبرية أ لةاول ان يرمةة بنفسةه مةن 

 على دب  

 لونة!زم زملونةأ فقلت  تديجة؛ا  ةتلت على  بواةريأ" ا  زلفت تردف 

ْو ألتى  هب عنة  قال فهممت ان  هللا.انت ردول  محمدأيا  فقال ا  اتانة  الر،

يا محمد انا  فقال  بذلكأفتبدلا لة لين هممت  دب أاطرل نفسة من َلالق  من 

فاتذنة فغت،نة اوث  قال  اقرا؟فقلت ما  اقراأ قال ا   هللا.وانت ردول  دبري أ

"لتى بلغ منة الجهد ....  مرالأ
104
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ونحن نعلة  مةن األن روبولوديةا انةه عنةدما يفشة  الةذين يولقهة  الشةيطان مةن ادة  

 تطبيعه  لمهمة الوداطة لهأ من التخلد من الشيطان فانه  يحاولون ان ينتحروا. 

ولكةن فةة مةرال اتةرا بعةد ان لةاول الةرول وادتمرل مولقة "دبري " لمحمد. 

اياه على فمه وانفهأ قةد شةعر محمةد بانةه  قساو  وهة بنمك واتعا بطريقة اك ران يخنقه 

ونرا ان فة ادتخدام الخنةق . محمد له ل و يعوة يفع  به  لك فادتسل  يقول.المولأ كما 

 ما ا اقرا    الخانق مع النمك قد ادتسل  هذه المر  رادا من اول مر  قائو للرول 

وانةا نةائ  وفةة روايةة "دةا نة  ."فجا نة وانةا نةائ  بةنمك "وهةو تةرب مةن البسةك

فغت،نةة "اي  فغطنةةأ اومةا اقةرا  فقلةت  اقةراأفقةال  كتابةةأفيةه كتةاب اي  ةيبةا أبنمك من 

ا  اردلنة فقال  المولألتى ظننت انه " منة بذلك النمكأ بان دعله على فمه وانفه قال 

اي تخلصةا  منةه وما اقول  لك ا  افتدا   اقرا.ما ا  فقلت  المكتوبأاي من  ير هذا  اقرا

أ ولة  انةف توفةا ان يعةوة لةة اقةراهاي انما ادتفهمت عما  صنع.ه ان يعوة لة بم   ما من

".فقراتها فانصرف عنة… بم   ما صنع عند النفة 
105
   

وهة عندما تنقه الرول بوادطة وتع نمةك السابقة  محمد فة الحاةاة  ادتسل  فقد 

تضةع نهائيةا للةرول  على فمه وانفه بحيث شعر محمةد انةه امةام المةول   محالةة. عنةدها

وبدا يقرا. وهة تسلي  بسبب الياسأ ليث   تجد النفس وديلة للتخلد مةن قةو  الشةيطان 

يختةةاره   تطبيةع الةذينظةاهر  معروفةة فةة م ةابر  الشةيطان فةة  للملبةوسأ وهةةالُمطبِّةع 

 لمهمة عرافة من تول الخنق بالدردة ا ولى لتى تستسل  فريسته كليا.  

للنبةو . ولقةد  جة ابن عمها ورقة لكة تقنع محمد انه قد نال ةعو   قد ادتخدمت تديول

ورقة بن نوف  المصدر الرئيسةة لمحمةد فةة بدايةة ترودةه بآيةال قرآنيةةأ تاصةة  اصب،

بيونيةةأ الهرطقةة ألكا الهرطقيةةالنصةرانية  اصة التة تتعلةق فةة العقائةد التةة مةن  اثيال

. وتلةك أ م ة  الختةانالتشةريعال المودةوية. التة كانت تتبنى بعض ورقة إليهاالتة انض  

تناةي  نصرانية هرطقتكان قد اعتنق اليهوةية من قب . وكانت هنا   قد راقت لورقةأ إ 

ولكةن قةد ُصةلب  أهو فقك نبةأ والبعض منها كان يقةول بةان يسةو  لة  يُصةلب بان يسو 

محمةد. ونعلة  بةان  إلةىوهذه بين العقائةد التةة عللمهةا ورقةة  .شك  يسو  إلىد تغير آتر ق

قةد كةان والةذي  أفةة مدينةة السةامر  دةيمون السةالر األولةىتلك العقيد  قةد اةلعاهةا للمةر  

وانةه لة   أسالر انةه المسةي،عى ديمون الالردول. ولكن فة وقت  لق اةل  انتهره بطرس

اليهةةوة انةةه قةةد ُصةةلب يُصةةلب ولكةةن قةةد ظةةن، 
106

. ولقةةد ادةةس دةةيمون الهرطقةةة التةةة باتةةت 

اهةا ليةث قةد تبنل  أفة وقت  لةق . ولقد صار لهرطقته روادا  Simonianismتُعرف ب 

فةة وقةت  د.لين فة مكة زمةن محمةم ، يين مُ ص. وكان هل   الغنو يينصن من الغنووك ير

الةةذي اةلعةةى ان  Basilides لةةق تبنةةى بعةةض الغنوصةةيين فكةةر  دةةيمون السةةالرأ م ةة  

ره الجنةوة الرومةان دمعان القيروانة تلةف يسةو  قةد تغيلةر  فةة لمة  الصةليب الذي دةخ،

. وهذه الفكر  قد نقلهةا ورقةة  107 على شك  يسو أ وصلب اليهوة دمعان ظانين انه يسو

 بن نوف  إلى القرآن.
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 محمد يبحث عن مصادر جديدة بعد موت ورقة 

. فنقةرا فةة كتبة السير  المحمدية بعد مول ورقة بان "الةولة قةد فتةر"وقد اعترف 

"اةة  لةة  ينشةةب ورقةةة ان تةةوفةأ وفتةةر الةةولة"  صةةحي، البخةةاري
108
الةةذي دعةة   األمةةر أ

م   الكتاب المقدس والتعةالي  المسةيحية والخرافةال  اتراأان يبحث عن مصاةر  دا  محم

. ونقةرا فةة دةير  أ إتافة لخرافال وتشريعال اتةرا كالزراةشةتية والصةاب يةالبيزنطية

 الكلمال التالية  ابن هشام

أ  وم نصرانة يقال له دبر مبيعة إلى كان محمد ك يرا ما يجلس عند المرو "

أ فكانوا يقولون وهللا ما يعلِّ  محمدا ك يرا مما ياتة به ا  عبد لبنة الخضرمة

"دبر النصرانةأ  وم بنة الخضرمة
109
 .  

خصةد وقتةه ي أ ومةع  لةك نجةد ان محمةدا  اادةوم ابةدانصرانة ل  يعتنق  عبدهنا  

 دبةةر اهميةةةالةةذي يكشةةف  األمةةركةةان يةةاتة محمةةد.  . ولةةيس ان دبةةرا  إليةةهكةة  يةةوم للةةذهاب 

لمحمد كمصدر للكتةاب المقةدس والعقائةد النصةرانية. وكةان لمحمةد عوقةال مةع نصةارا 

"بالنسةبة لمرادةع محمةد النصةرانية  رادةع مصةاةر محمةد  يةر  .من بينه  يسةار أاترين

 ".الدقيقة فة موتو  ترافة الفتية النائمين فة افسس

أ وهةو التعبيةر الُمسةتخدم فةة انةه كةان روميةا   تتحدث عن دبر اادوميةوالمصاةر 

يقولةون بةان  وااتبةاريونين. ويقولةون انةه قةد دمةع الكتةب. يمنطقة مكة للرعايةا البيةزنط

وان  التورا  يقرئانن كانا ين العبديدبر ويسار. وان هذ عبدين كان لها  عائلة الخضرمة

 . اقرا اتهم إلىلكة يستمع  اكان يمر بهم ا  محمد

. وقةد يعةيش او آتةرين كةان محمةد يجتمةع بهة  م ة  بلعةام وهنا  نصارا بيزنطيين

أ وقةالوا إليه عندما كان يدت   ا  يرون محمد ولقد كان المكيون. الحضرمة عبدا  لبنةكان 

كان يتعل  منه  ان محمدا  
110
 .  

 ن م   الرهبان كان محمد فة اتصال بهة أ مةن بيةنه  الراهةبووهنا  هراطقة آتر

علةةى الخةةك  دةةورياأ وفةةة التةةدقيق فةةة بصةةرا الشةةام . لقةةد كةةان بحيةةرا يعةةيش فةةةبحيةةرا

فةة  التجاري الذي كان ياتة من مكة. ولقد كان محمد منةذ لدااتةه يرافةق عمةه ابةو طالةب

دورياأ وكان يقف عند صومعة بحيرا فة منطقة بصرا الشام إلىرلوته التجارية 
111
 أ

مدينةةة فةةة لةةوران اي
112
وتعتةةرف كتةةب دةةير  محمةةد ان ابةةو طالةةب فةةة صةةحبة محمةةد  .

"كانوا ك يرا ما يمرون به"
113
.    

لة  يكةن بةدون تلةك المصةاةر التةة  ا  هذه الحقائق لكة انبلر علةى ان محمةد لقد  كرلُ 

ةر ودةوة بعةض التلميحةال األمةركان لها شي ا من المعرفة فة الكتاب المقدسأ   الةذي يفسِّ

لبرنابا  التبشيريةمذكور  فة الكتاب المقدس. ومن بينها الرللة  قصدبعض فة القرآن ل

  وديو.وبولس 

ر زيد بن اابتوكان محمد يمتلك كتبا  دريانية لةتعل  السةريانية مةن ادة  ان  أ قد دخل

 يتردمها له. دوف اتطرق لذلك  لقا.
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 خرافة من السهل التحقق من زيفها   

انةه لةدث لةيس فةة عصةر بعيةد دةدا  نسوبسرة الخرافة المودوة فة القرآنأ مُ فال

وموتةو  تفنيةده  أصةعب دةداامةر  عن العصر الميوةيأ كان يجع  التحقةق مةن صةدقه 

انه لدث فة العصر الميوةيأ ليث ك  شة  هام قد لةدث  نُسبكانه مستحي . ولكن قد 

انةه لةدث فةة  منسةوبفةة للقةرآن  يةر هو مواق من الملرتين. كةذلك فةان السةرة الخرا

الغربةأ مما قد يجع  البحث فة موتةو  او الشرقة  األرضقرية موتوعة فة طرف 

صعب على الكتلةاب المسةلمين الةذين عاشةوا فةة قةرون انه من ال. لتى ا  صعب امراصدقها 

فة من ليث ان ك يرا من المناطق النائية فة العال  ل  تكن ُمكتشةالتحقق من صدقهأ  لقة 

هذه الخرافة القرآنية انها قد لةدات فةة مدينةة رئيسةية فةة  نُسبتبعد فة زمانه . ولكن قد 

المةدن  واادةكندرية وااينةا التةة كانةت مةع رومةا انطاكيةةوهة  أالرومانية اامبراطورية

م بةةين رومةةا . فقةةد كانةةت فةةة موقةةع ادةةتراتيجة هةةااامبراطوريةةةالرئيسةةية فةةة  األربعةةة

لوا  هامةا   أ كذلك كانةت مركةزا  األودكوالشرق  لعةدة مةن المةلرتين والفودةفة الةذين دةجل

عةن تةاريخ آدةيا  لتى الحواةث الصغير  التة لدات فة المدينة. وبعضةه  قةد كتبةوا كتبةا  

 ألةدات للمدينةة انهةامنه  تلك الفادعةة التةة يةدلعة القةرآن  والعال . ومع  لك ل  يذكر الد  

 .  المو  دبرائي  قد ُةمرل من صيحة هاان اي

 من المستحيل إضافة حادثة مثل هذه على كتاب أعمال الرسل

وهو انه كيف فش  رد  المسةي، عةن  كةر ةينونةة قةد   لري بالذكر آتر امرهنا  

تلةةك  ودةةيو؟وبرنابةةا  بةةولس وهةة  أمهمةةين مةةن رفقةةائه ردةةال  ةاعةةين اواةة امةةاملةةدات 

. لة فةة دةفر اعمةال الردة سةج، المُ أ لو فعو لداتأ لكانت من الحةواةث الرئيسةية الحاةاة

فمةةن ليةةث طبيعةةة  لةةك ا ةعةةا  ووزنةةه الم يةةر ونتائجةةه الوتيمةةة والمتسةةعةأ لةةو فعةةو قةةد 

وفلسةةطين ودةةوريا  انطاكيةةةكروهةةا فةةة لاةاةةة قةةد   اياك ةةر مةةن  لةةدثأ  دةةتحق انتباهةةا  

لةدث علةى دةالر ادةمه  الرد  قد  كر قضا    اعمالنجد ان دفر  وآديا الصغرا. فم و  

 إلةىالُمعلةن مةن بةولس وبرنابةا  اانجي كان يقاوم  ألنهالذي ُترب بالعمى  أعلي  السالر

(. فكةة  كةةان دةةيكون قضةةا  مدينةةة 02-6  03الردةة   اعمةةال رادةةع) الةةوالة دةةارديوس

 و فة اعمال الرد .  سج، عظي  مُ  وكخبر   رئيسيا   موتوعا   -لو لدث  – انطاكية

 خبر ما كان سوف يفوت آباء الكنيسة

والمدن لولها والذين كةانوا متعةدةينأ قةد فةاته   انطاكيةا  كيف ان آبا  الكنيسة فة 

كما عن مةدن  انطاكيةأفالتفاصي  التة  كرها آبا  الكنيسة لول مدينة  الصيحة؟ر تلك  ك

قد ممل عشرال المجلدال. ل  يفوته   كر  األوائ أاترا ليث  هب الرد  والمردلين 

 ال  امةور. لتةى  كةر دةرة األهميةةاانويةة فةة هةة تلةك التةة  اوالفضةولية  األمورلتى 

عةن  كةر  اثبةا . فكيف فشة  كة  هةل   اثبا دها هل   ل  تحدث وقد فنل  ادطوريطابع 
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ان لةدث  نسةبفادعةة عظيمةة لة  يُ  ماداوية لاةاة التة بحسب القرآن كانت اعظ  لاةاة 

 ؟! األديالمدينة فة ديله  ب  فة ك   اينظيرها فة 

   خلو المصادر الرومانية من ذكر لخرافة مثل القرآنية انها قد حدثت في أنطاكية

مت بحسب القرآن دكان مدينة كبير  فةة قد لط،  بان تلك الصيحة  كرلُ دبق وكما 

 ونعناأ ولكن فة العصر الميوةيأ وفة منطقةة ليةث كةان هنةا  ك يةر ا  عصر ليس بعيد

ا فةة  كةر اي ن والفودفة لة  يفشةلوووالرومان. وهل   الملرت من الملرتين اليونانيين

قد  كروا القرا  انه لاةاة قد لدات فة ايامه أ ولتى فة مناطق بعيد  عن مدنه . لتى 

 ايضةاقد وصةفوا وقب  الميوة. الرابع الصغير  فة شبه الجزير  العربية و لك منذ القرن 

 إلةى إتةافةالخرافال التة تبنتها شعوب آديا وعةاةال وتقاليةد القبائة  فةة شةرق افريقيةاأ 

لةدات فةة  انهةاالخرافال التة درةتها شعوب كانت قريبة منه  التةة اةلعةت  إلىه  تطرق

التةة بحسةب محمةد فةة القةرآن  دبرية  ودطه . فكيف كان له  ان يفشلوا فة  كر صيحة

 فة لحظة والد  ؟!. انطاكيةقد لطمت مدينة 

محمةةد  إلةةىمةةن السةةما   ل  نةةزَ مُ  ان القةةرآن هةةو كتةةاب  فةةان الةةذين مةةا زالةةوا يلمنةةون بةة

الخياليةةة قةةد فةةال  كرهةةا علةةى  أ يةةوةون لنةةا ان نةةلمن ان تلةةك الصةةيحةبوادةةطة دبريةة 

الةةذين كةةانوا يعيشةةون فةةة الفتةةر  التةةة اةلعةةى  أواليونةةانيين المةةلرتين الرومةةانعشةةرال 

 فة العصر الميوةي.  لك ر   ان الحواةث التة لدات فةة رومةا اي ألدات انهاالقرآن 

لت فة العصر الميوةي بك  ةقة. وانطاكيةواانيا   قد ُدجِّ

كانت فةة القةرن ا ول المةيوةي ملي ةة  من المه  لفت انتباه القارئ على ان انطاكية

أ فلقةةد وصةة  إلينةةا مةةن انطاكيةةة ك يةةر مةةن نةةانيينبالفودةةفة والمةةلرتين والجغةةرافيين اليو

الكتب والكتابالأ والتة تتطرق ألبسك األمور واقلها شانا أ التةة لصةلت فةة المدينةة فةة 

القرن ا ول وال ةانة مةيوةي كمةا فةة القةرون الولقةة. وعنةدنا كتابةال وكتةب لمةلرتين 

لوا بدقة األتبار الت ة لصةلت فةة مةدن اامبراطوريةة الرئيسةية م ة  رومان الذين قد دجل

 انطاكية. ور   ان انطاكية كانت المدينة ال ال ة فة األهميةة فةة اامبراطوريةة بعةد رومةا

واادةةكندريةأ فلةة  يةةذكر الةةد  مةةن هةةل   المةةلرتين ان مدينةةة انطاكيةةة قةةد ُةمةةرل او ان 

ةأ او لتةى ان دةز ا  مةن المدينةة كةان لةه م ة   لةك دةحري دكانها قد مةاتوا نتيجةة صةيحة

 المصير نسبة لصيحة. 

التة بهةا ازال اممةا مةن التةاريخ فةة  الحقيقة هة ان محمدا  عندما طبلق هذه الصيحة

فةة آدةيا الصةغرا لة  تكةن  العصور القديمة الغابر أ كةان  يةر منتبةه بةان مدينةة انطاكيةة

لم   تلك ا دتخدامال. وهذا لمدف ان ةلل علةى شةة  فقةد كشةف مقةدار دةذادة  منادبة

تابعيه واصحابه الذين قبلوا اةعا اته. فقد كانوا فةة دهة  مةدقع عةن العةال  المتمةدن الةذي 

كان فة زمانه . وصةار مةن السةه  ان يلتةذوا بةاي دةرة ترافةة يُطب،ةق علةى عةال  كةان 

   خ.يعيش فة اعلى مستويال عل  التاري
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 دقة المؤرخين الرومانيين في نقل األخبار

أ لكانت قةد انطاكيةكانت تلك الكاراة التة بحسب محمد فة القرآن قد للت على  لو

ل  بةرز اتبارهةا ابةين  اصةبحتالرومانيةة كلهةا. بةدون شةكأ لكانةت قةد  اامبراطوريةهزل

مةن  اهة ول وما توه من قرون. ولكانت فة القرن ا  األتبارلة فة كتاباتها ودج  سج، المُ 

-Pompeii وترب مدينة بمبيه أميوةي 79الذي اار لوالة عام  لدث بركان فيزوف

وبرنابةا فةة  لةزمن تدمةة بةولس . فكانت تلك الحاةاة قريبة نسةبيا  بالقرب من مدينة نابولة

لتفاصةةي  التةةة كانةةت تحةةدث ل لون وصةةفا  يسةةجِّ  . فنجةةد المةةلرتين الرومةةانةانطاكيةةمدينةةة 

فةة ايامنةا يجلسةون بةالقرب مةن  األتبار وبسبب  لك البركانأ تماما كما لو كان هنا  ناقل

البركةان وانةدفا  لممةه. بة  ان هنةا  شةاهد عيةان  ل ةور البركان وينقلون تفاصي  يومية 

 .  الصغير ه وهو الملر  الرومانة ا يطالة بلنةللبركان قد كتب عن

بةين هةذه بدقةة  الز زل الصغير  التة لدات قب  انفجةار البركةان قةد ُدةجلت  فحتى

مةيوةي. وقةد ُدةجِّ   64زلزال صغير عةام  الز زل التة لدات فة منطقة البركان لدث

أ التةة نيةرون اامبراطةورفةة كتاباتةه عةن دةير   Suetonius من المةلر  دةيوتونيوس

فةةة   Tacitus كمةةا  كرهةةا تادةةتوس De Vita Caesarum114كتةةاب ة تضةةمنها فةة

Annales أ ليث كتب الكتاب الخامس عشر 

ب دز ا  كبيرا من مدينة بومبة بالسكان  مكتظةأ مدينة "وايضا زلزال قد ترل

"منطقة كامبانيا فة
115
 

بحق  إننةوبرنابا ببضع دنوال فقك.  و لك الزلزال الصغير يبتعد عن تدمة بولس

كانةت دةوف تنةال اهتمامةا  مةن تةول صةيحة انطاكيةةبان موتو  تحطي  مدينة  اتصور

طبيعيةةة   ن فادعةةة.  لةةك واليونةةانيين ومةةانواكبةةر مةةن نفةةس هةةل   المةةلرتين الر اك ةةر

قةة  اهةةة  أم ةة  الرومانيةةة اليونانيةةة أكالبركةةان التةةة تحةةدث فةةة عصةةر ولضةةار  متمدنةةة

 دا بية من كاراة تاتة من صرتة كائن رولة م   مو  كما اةلعى القرآن. 

  العصر الميالدي في كيف نقيس غباوة ادعاء محمد في تحطيم أنطاكية

لدات من تةول  وانهاقد لدات فادعة فة مدينة دنيف السويسريةأ  بانهلو اةلعيت 

منهةاأ بةدون ان يكةون هنةا   ا  وقتلت ك  المدينةة ولتةى دةز  ألركة  ريبة م   الصيحة

سةرية من اي مدينةة دوي او أالمحيطة بها األوروبيةمن المدن  او أشهاة  لذلك من المدينة

أ دةةوف اُرا كشةةخد يهةةذي و يةةر منطقةةة. دةةوف اوروبةةاهةةة قلةةب  اليةةث ان دويسةةر

 مهةر    اننةةف ويعانة من الهلودة. وقد يرانة البعض كرد  قد تخرل  مستمعةاُعتبر من 

مةةن مسةةتمعة يملةةك القةةدر  علةةى تكةةذيب  الةةدتةةد  السةةذ  والجهلةةةأ وان   اان  الةةاول

 اةعائة. 
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عن تحدي اليوم للمفكةرين المسةلمين والعةاقلين مةنه أ هذه الخرافة القرآنية عبار  و 

 ينكما كانت تلك المجموعة مةن الجةاهلي أيبقوا بعد تحايا للسرة الخرافة الرتيد لكيو

 التاريخ الُمبرهن.    و التة صدلقت محمد بدون ان تفحد قصصه على ت

م معلومةةال  يةةر تاريخيةةة وتاط ةةة فةةة تسلسةة  مغلةةوطأ وي  ضةةع فةةالقرآن كتةةاب يقةةدِّ

شخصيال الكتاب المقدس فةة  يةر مكانهةا الجغرافةةأ وتةار  عةن الةزمن الةذي عاشةت 

فيه. ويغيلر التاريخ ولواةاه فة ترافال مشتقة من فرق ةينية ترافية ووانيةة كةان محمةد 

 فة اتصال معها فة مكةأ او كان فة اتصال فةة تعاليمهةا وترافاتهةا مةن تةول األلنةاف

ي ةربأ ليةث -إليه  منةذ شةبابه. ولقةد انتهةز محمةد ودةوةه فةة مجتمةع المدينةةالذين انض  

والخةةزر  داهلةةة  فةةة اي معرفةةة فةةة التةةاريخ الردةةمة.  كانةةت الغالبيةةة مةةن قبيلتةةة األوس

فادتغ  محمد دهَ  اصحابه الذين كةانوا عةادزين علةى مقارنةة مةا كةان يقةد علةيه  مةع 

فرة العاةي فة ديله  يعرفها. فه  يستمر اصدقاالنا المسةلمون لقائق التاريخأ التة كان ال

فة الدفا  عن القرآن فة ديلنا هةذاأ ليةث معرفةة التةاريخ الُمواةق قةد ازةاةلأ وصةارل 

اتطةا  القةرآن الجسةيمة مكشةوفة أ لةيس فقةةك للبالةث وطالةب الجامعةة المهةت  فةة ةرادةةة 

 التاريخأ ولكن ألي ةارس نزيه.





 65  

 

 فة القرآن اليحالص
 ات التي استخدمها محمد إلبادة شعوبيحجذور الص

استعار محمد مثل تلك القضاءات السحرية التي استخدمها مرات كثيرة في  أينمن 

 ومدن؟القرآن لتحطيم ممالك وقبائل 

التةةة ادةةتخدمها محمةةد فةةة القضةةا  والةةدينونال   نجةةدها فةةة الكتةةاب  األدةةاليبان 

 قضةائه  ك يةرا مةا كةان يسةتخدم امةة   إدةرا فةة  تلفةةمخادةاليبا  يسةتخدم  هللاالمقدس. فكان 

نجةةد انةةه قةةد  اتةةرا. ومةةرال األةبيةةة مباةئةةهممالةةك كانةةت تخةةالف  لكةةة ينهةةة لكةة َ  قويةةة  

كمةا نةرا فةة العشةر  تةربال التةة تةرب بهةا مصةر وفرعةون  أاتةرا ادتخدم طرقةا  

شةام أ  اةبةةفةة فسةاة  انكانتةا تعيشة لتةينال أوعمةور  انزل على ددومقد زمن مودى. و

ر به المدينتين. ولكننا   نجةد قد  من السما  وكبريتا   نارا    ان هللا يسةتخدم "الصةيحة ابةداةمل

  ." 

 الفارسية في الزرادشتية الصيحة

آلهتهةا. القضا  من  ادرا قديمة  ال" هة الوادطة التة تعاطت بها ةيان"الصيحةو

الفاردية. فنجد م   هةذه الصةيحال مودةوة  فةة  ةشتيةاكانت الزر الهذه الديانبين ومن 

ه يملةك اةوث لل، يتكل  عن لمار مُ  Bundahis ةشتية. فم و دفر بنداهيساعد  ادفار زر

ةشةتيون انةه يقةع بةين "دةقف الةه الزرتخيل ارد أ ويقف فة ودك "البحر السماوي" الةذي 

. ويُعتبةر هةذا ا  أ وا نةين وقرنةافةواه. ويملةك الحمةار دةت عيةون وتسةعة واألرضالسما " 

دسمه ابيض و ذائه رولة أالحمار كائنا صالحا
116
 . 

 بظةاهر  تتعلةقبعض البال ين بان  لك الحمةار عبةار  عةن ترافةة لهةا عوقةة يعتقد 

يبةدو فعةو بةان هةذا . وDarmesteter117   البةال ين نةذكر الجوية. من بين هل باأللوال

هةو  إ  الطقةس كان يم لة  ترافةة تتعلةق بظةاهر   ةشتيةاالزر األدفارالحمار المذكور فة 

 ةشتيون صاةر  من صيحةاوصواعق الري،أ التة تخيلها الزر واألعاصيرتجسيد للغيوم 
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ناتجةة عةن الطريقةة التةة بهةا تخيللةوا  لك الحمار. وقو  تلةك الصةيحةكائنال ترافية م    

له. ك  ف  يبلغ لجمه بقدر بيت. ولجة  الحمةار بحسةب دةفر  نسبوهاالتة  األفواهمجمو  

Bundahis هو بقدر دبال الهمويا
118
  . 

كةةة  المخلوقةةةال  ويُعةةةزا لقرنةةةه الةةةذهبة القةةةدر  علةةةى إبةةةاة  الشةةةر المودةةةوة فةةةة

الشةةرير 
119

عةةن قرنةةه ان تجعةة  كةة  الخليقةةة الشةةرير  ان  ناتجةةة .  لةةك يجعةة  كةة  صةةيحة

منسةةحقة بةةدون ليةا . وعنةةدما هةةذا الحيةةوان يرفةع رقبتةةه مةةن المحةةيك  األرضتسةقك علةةى 

فةان  أ يهتز المحيك بك  محتوياتهأ وتتزلةزل الجبةال. وعنةدما يعطةة صةيحة  ا نيهويحرل  

التة كانت لبلى به  او ةهادميع الكائنال الشرير  تطرل 
120
  . 

 أم في القرآن   العالم ينتهي بصيحة ويستفيق الناس بصيحة سواء في الزرادشتية 

. فانةه يُقةال بةان  لك النو  من القضا  معزي فة القرآن لمةو  تحةت ادة  ادةرافي 

تردةف وتتزلةزل  األرضمن ادرافي  تجلب المول لك  الكائنال وتجعة  صرتة والد  

( وفةة 79)" التة هة التزلةزل فةة دةور  النازعةال وتسبِّب نهاية العال . ففكر  "الرادفة

هةةة ظةةاهر  ُمسةةتخدمة  ادةةرافي أ منسةةوبةيحةةدث للكائنةةال البشةةرية و انةةه 7و 6العةةدةين 

 . ةشتيةااردية الزرالف المي ولوديافة  ك يرا  

مةو   ان نهاية العال  تاتة مةن تةول صةيحة ةشتيةاالفاردية الزر األدفارفنجد فة 

دنة وينتهة بصيحة  الف 02يتالف من  ةشتييناعاصفة. والتاريخ البشري بحسب الزر –

من عاصفة
121

أ كمةا نةرا فةة فة القةرآن ان العةال  ينتهةة بصةرتة مةن ادةرافي . ونرا 

   49 واثيةدور  يس 

مون" "ما ينظرون إ  صيحة  والد  تاتذه  وه  يخصِّ

ة محمد دكان مكة أ 05 واثية 31اي أ وفة دور  ا دوف يحطلمون فةة  انه هدل

   كما نقرا مماالة عصره من تول صيحة

 والد  ما لها من فواق" "وما ينظر هل   إ  صيحة

كان يظةن بةان العةال  دةوف ينتهةة فةة زمانةهأ  اي   تتاتر. من الوات، ان محمدا  

ة دكان مكة   ".  دوف يُحطمون من تول تلك "الصيحة بانه ولذلك هدل

عاصةفةأ الةذي –ينتهةة مةن تةول مةو  وكما راينةا ان الفةرس دعلةوا العةال  دةوف

. ولكةةن عنةةده  صةةرتة األرضمطةرولين علةةى  امواتةةا   األرضدةوف يجعةة  كةة  دةةكان 

يصةي،  Neryosang . فالمو  نيريودانغتعوة الكائنال البشرية اليا    هامن تول اترا

الةذي كةان نائمةا  Keresasp صرتة والد أ يةوقظ بهةا البطة  كيردادةب األيامفة نهاية 

لقرون
122
.  
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يقت  بها كة  البشةر  . فهو يصر  صيحةادرافي فة القرآن  نسوبةوهذه الظاهر  م

يعيد من تولهةا للحيةا  كة  الةذين قةتله  مةن  اترا . ا  يصر  صرتة  األرضوده  لىع

  53 واثية( 36. نجد  لك فة دور  يس )األولىتول الصرتة 

 والد  فإ ا ه  دميع لدينا ُمْحَضُرَن"  كانت إ  صيحةإن "

ر مةةن لطريقةةة التحةةرا  مةةا تكةةون تعبيةةرا   الفاردةةية مةةرارا   المي ولوديةةاوالصةةيحة فةةة  

 أ فيحةدث ةائمةا صةرا   األمطةارن م و تحارب موتةو  نةزول يطاالقوا الُمضاة . فالشي

إلةه  ايضةالةه النةار الةذي هةو إن يةاتة ا إلةىالمطر. وهذه الصةراعال تسةتمر  مجة لول 

لمد  عشر  ايام األمطارأ فتنزل عظيمة   الرعدأ ويصر  صرتة  
123
 . 

  في المانوية الصيحة

قةةد تركةةت تاايرهةةا علةةى الةةديانال التةةة  فةةة الزراةشةةتية   شةةك ان فكةةر  الصةةيحة

المناطق التة داة بها الفرسأ م   بوة ما بين النهرين. فاقتبسوا المباةئ التة ظهرل فة 

التةة ادسةها  نسبها الفرس الهته  وطريقة تصريف اعمال هذه اثلهة. ونعل  بان المانوية

من الزراةشتيةأ  فة القرن ال الث م. فة بوة ما بين النهرين قد اقتبست امورا  ك ير    مانة

نرا  لك فة الد لل،هأ اي كإله. فالصيحة فة المانوية تُعتبر كبُعد مُ بما فيه فكر  الصيحة. 

المزامير المانوية
124
 .  

ةورا  فةةة تلةةةق األشةةيا . كمةةا نةةرا فةةة كتةةةاب  لهةةذه الصةةيحة وينسةةب المةةانويون

Paraphrased of Shem ب التة ُوددل فةة المكتبةة الغنوصةية فةة نجةع وهو الد الكت

يةوالتة تعوة إلى طائفة مانوية  نوصفة مصرأ  لماةي
125
 . 

او الصرتة هة وديلة روتينية تعلِّ  ك  شة أ وتُستخدم لتبريةر  فصارل الصيحة 

عقائةدأ دةوا  فةة  لدوث اي شة أ وتعفة اصحاب الديانةة مةن التفكيةر فيمةا ابتةدعوا مةن

 "اانسةانالصةرتة لولةت بةان  ةينونال ترافية او افكار  ير منطقية. كاةعةا  المةانويين

إله إلى "ا ول
126
.  

و لك المبدا فة دهولة ا لتجا  للصيحة الخرافية فة تبرير اي شة أ او تفسير اي 

لكةة يقفةوا يةوم الدينونةةأ او  شة أ م   كيف ينتهة العةال أ وكيةف يقةوم كة  دةكان العةال 

 كيف يت  القضا  على ممالك فة لحظةأ نراه فة القرآن.  لك يدل علةى ان فكةر  الصةيحة

التة ناةل به ةيانال وانيةة فةة الشةرق األودةكأ كانةت فكةر   معروفةة  لةبعض الجماعةال 

أ الذين بعض التدينالأ م   المندائيين الذين كان له  عوقة فة زمن محمدأ م   األلناف

كما دةوف نةرا شةك،لت الصةيحة فةة مفهةومه  طريقةة العمة  الرئيسةة الهةته . وانتشةار 

ين بمكة تحت لقةب زناةقةة المانويين أ يجعة  افكةاره  لةيس بعيةد  أ فةة قبيلةة قةريشالُمسمل

 ن متناول محمد. ع
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 في المندائية الصيحة  

 األدةفارةردنا  فإ ا. والمانوية الفاردية المي ولوديامحصور  على  ل  تكن الصيحة

اعمةةال آلهةةته   ئيونادةةوف نجةةد بةةان الطريقةةة التةةة بهةةا عةةالج المنةةد أالمندائيةةة الصةةاب ية

 وقضائها كانت من تول الصيحة عينها. 

ففةةة عةةدم معرفتهةةا عةةن هللا الحقيقةةة وتصائصةةهأ والطريقةةة التةةة كةةان يجةةري بهةةا 

آلهتهةةا  إلةةى األودةةكقةةديماأ قةةد نسةةبت ةيانةةال مختلفةةة فةةة الشةةرق  األمةة قضةةا ه تةةد 

 فةةوق طبيعةةة. او معجةةزي   عمةة    وتعمةة  اي،  أوتةةدين اثلهةةةتخلةةق  هةةامةةن تول أ""صةةيحة

صوا فة م   تلك الصيحال.   األلةف" ففةة الكتةاب المنةدائة الُمسةمىوالمندائيون قد تخصل

نجةةد بةةان  The Thousand and Twelve Questions  عشةةر دةةلال ةوا انةة

شة  يحدث وة وك ، شة  مود " تفسِّر ك ، "الصيحة
127
  . 

وهةةو الكتةةاب الرئيسةةة  أGinza Rba وفةةة الكتةةاب الخةةامس مةةن دةةفر كنةةزا ربةةا

أ يخةر  مةن المةا  العكةر  القةذر أ الظوم فة المندائيةة اميرأ Ur اورئيينأ نجد بان اللمند

سةةفلةأ ويصةةر . ومةةن تةةول صةةرتته فةةة العةةال  ال  مودةةوة المي ولوديةةاالتةةة بحسةةب 

ةردةة ان  إلةىودعلةت دةدران العةوال  ان تهتةز  األرضأتردت الما  العكر  مةن تحةت 

ك  شة  كاة يسقك
128
  . 

الطريقةة  ايضاوهة  .ر  فة الدينونةقتدِ الصرتة بالنسبة للمندائيين هة الوديلة المُ و

  ها آلهته  من اد  إظهار قةوالطريقة التة تستخدمكما انها  .التة بها تُواده قو  الشياطين

بصةةور   أبعةةض الحيوانةةال ان كةةالفرس المنةةدائيونيعتبةةر الديانةةة. و فةةة موادهةةة اعةةدا 

أ كائنال شرير  وكنو  من الشياطينتاصة الزوالف
129
 ةوا انة "األلةفكتةاب ويُِري . 

ادة   مخلوقةالأ مةن  التةة تةاتة مةن عةال  النةور تخلةق عشةر لصةيحةبةان ا "عشر دلال

محاربة هذه الزوالف الشيطانية والحيوانال الشرير 
130
. 

فالصةةيحة هةةة الودةةيلة للتعامةة  مةةع الشةةياطين. والكتةةاب المنةةدائة القةةانونة المةةدعو 

Alma Risaia RBA -The Great First World  يقول  

 بصيحة تجع  ولوش الجحي  ك  مكان صارتا   إلىيسافر  "هنا  ُمرد  دريع

"السفلى األرض اعماق إلى تلجئ اووشياطين المطهر تنزوي 
131
 . 

 األعدا كيف تتعام  آلهته  مع  نجد بان الطريقة التة بها يرا المندائيون فإننالذلك 

  ".المقاومين هة "الصيحة

والجبال. فوالد  األرضعلى الطريقة التة بها تهتز  المقددة المندائية وتدل األدفار

قةةد اطلةةق  Mara- d- Rabutha رابواةةا -ة– اتيةةال النةةور وادةةمه مةةارا  اومةةن آلهةةته  

وابتةدال الجبةال تهتةز صةيحة  
132

 ,The Scroll of Exalted Kingship. وفةة دةفر

Diwan Malkuta Laita   ا العةةوال هنةةا  إلةةه منةةدائة يصةةر  بصةةول عةةالأ هةةازل

واألديال
133
 . 
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 فةاألمر . والمدن ان تهتز وتُحط،  واألراتة األم كيف ان المندائة يجع  إ ا  فنرا 

 منةةدائييناي مةةو . فةةو يودةةد عنةةد ال أُمردةة  نةةور او مةةن إلةةه   والةةد    صةةيحة   إلةةىيحتةةا  

لجة  القضةا  المطلةوب إدرائةهأ  او األمةللقضا . فمهما كان لج   اتراطريقة  الهته 

التة تقوم بالعم .  لك يفسِّر كيف ان معظ  الةدينونال المةذكور  فةة  فهنا  ةائما الصيحة

للةري،. وطريقةةة نُسةةبت  هنةا  قضةا ال قليلةةة قةدوالقةرآنأ قةد اُدريةةت بوادةطة الصةةيحة. 

الةدينونال  بةإدرا ةشتيين الذين يعتبرون الري، كإله يُكل،ةف االقضا  بالري، هة تقليد للزر

 . واألم على المدن 

 والقرآِن  هو مجري الصيحات في المندائية جبريل-بثاهيل

منسةوبة بصةةور   المندائيةة األدةفار" فةة ومةن المهة  مولظةة كيةف ان "الصةيحال

فةة دةفر  را. ونة"دبرائية  او لقةب "دبرية  ايضةاأ الذي اُعطة منه  ب اهي  إلىتاصة 

اا   األيمن ب اهي  كنزا ربا  ُمتحدِّ

الشرير . ومن تول  دميع الزوالف"بوادطة صيحتة الخامسة قد تكونت 

 ابنائهامع  -إلهة الظوم– Ruha الروهة امامةصيحتة السابعةأ ظهرل 

  السبعة" 

  صيحال لب اهي  اربعونفس الند يذكر 

دل  الما ( لتى)من  ك لفت األرضقد  األولى"من تول صيحتة  الصوبة. ونجل

. بصيحتة والجداول األنهار قد شققتتول صيحتة ال انية السما  تماما. ومن 

نت  نت األدما  فة البحار والطيور فة السما . بصيحتة الرابعة كول ال ال ة كول

"دميع النباتال وبذورها 
134
. 

 إلىوالقبائ  والمدن معزية  األم وليس بالصدفة ان الصيحال فة القرآن التة تدين 

ةةر  علةةى ان محمةةدا   إتةةافة إابةةال.  لةةك دبريةة  قةةد اعتمةةد علةةى الطريقةةة التةةة بهةةا يفسِّ

 كيف تمت القضا ال او الدينونال فة التاريخ.  المندائيون

. األشةيا تُرا كالوديلة التة آلهته  تنجةز  المندائية األدفارفالصيحال السحرية فة 

 األودةكفةة منطقةة الشةرق  األتةرا الةديانالرعايةا  او  لك بسةبب انةه دةوا  المنةدائيون

ه  األمةةورروا بةةان لةةدوث كالمةةانويينأ قةةد تصةةول  ظةةواهر  إلةةىالعظيمةةة فةةة الخليقةةةأ مةةرةل

 ـالمندائيةة نجةد بةان كلمةة "قري ةا" الُمتردمةة كة األدةفارم   "الصةيحال". وفةة  أدحرية

 المندائية.  اثلهةجازال " تعبِّر وتفسِّر ان"صيحة

 تصريف أعمال االلوهية، سواء في العهد الجديد أو القديم، بدون صيحة

نجةازال إ. فاألقةاني و لك مخالف لما يعلنه الكتاب المقدس عن انجةازال هللا الم لةث 

سةي، فةة لكمته الومتناهية وهو المسي،. فلقد ُشوهد الم إلى هللا فة الكتاب المقدس معزية  

 ار فةةةتوقةةة. فمةة و قةةد تةةاعف الخمسةةة  إبداعيةةة اعمةةا   العهةةد الجديةةد يعمةة  وينجةةز 

ا الري، الشديد والبحر الهائج لا    . ودمكتين من اد  إطعام عد  آ ف فة البرية. ولقد هدل
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فلقد عم   لك ةون ان يستعين بقو  تار  عن  اته. ولكةن باعتمةاة علةى قدرتةه ودةلطانه 

التة بها تلق الكون. ول  يستعن من اد  مةا عملةه فةة العهةد الجديةد بةاي  ولكمته األبدي

 التة عملها.  لمعمالالعظيمة  األبعاةر لركة تبرِّ  اودحرية  صيحة

– شخصةةية ب اهيةة بخلةةق تن ويداثلهةةة تةةالصةةيحال التةةة بهةةا  المنةةدائيين رْبةةكبينمةةا 

كانةت  فاثلهةبدائية ُعرفت فة منطقة ما بين النهرين قديما.  مي ولوديامن  مشتق   أدبري 

ر  . والشعوب التةة كانةت عظيمة   وقاةر  ان تُحِدث تجة   أعموقة ا  ادساةانها مالكة تُصول

كةانوا قةة أ هة  فةة الحقيله صةيحة اوله له دسد عموق إاتت من  انهار عظمة الخليقة تفسِّ 

وقدرته التة يظهرها الكتاب المقدس عنةدما يعمة   تهولكم أالحقيقة االهيجهلون صفال 

لةيس مةن تةول صةيحة قةد ابهةرل المليةونة  األلمةرالخارقة. فهو قد شق البحر  األعمال

ن مةة لةةد  اةون ان يةةرا  أالبحةةر لةةا  شةةق، ه قةةد الةةذين كةةانوا مودةةوةين. ولكنةة إدةةرائيلة

 تةجة آتيةة مةن دسةد   اودةما  صةول  او أعمةوق   الحاترين ان دهدا  قد بُذل مةن دسةد  

ان يفسِّر كيف ينجز هللا اعمالةه العظيمةةأ  ابدالن يستطيع  فاانسانشخد هللا.  إلىينتمة 

 وهذه بحد  اتها تعبير لقدرته الومتناهية ولكمته. 

 لمحمد  الصابئية المندائية انتقال الصيحة

فةة  الذي ُةعة من المندائيين أوتاصة لب اهي  المندائية لإللهةوالصيحة التة كانت 

أ قةةد انتقلةةت لكةة تكةةون تحةةت تصةرف محمةةد فةةة القةةرآن. وقةت  لةةق تحةةت لقةب دبريةة 

 لةك كةان  .المندائيةة الصةاب ية األفكةاركان فةة فتةر  مةا يتتلمةذ علةى  ا  ومعروف بان محمد

اابةت انةه كةان علةى فقةد فة شبه الجزيةر  العربيةة.  الصاب ينمن تول اتصا ته فة  او 

هةل   الصةاب ين الةذين ق البةال ون ". ولقد لق، الكتاب اه دعله  من بين " إ اتصال به أ 

كانوا المنةدائيين  بانه دعله  محمد م   اليهوة والنصارا الذين "نالوا كتابا من السما "أ 

كجةةز  مةةن صةةاب ة شةةبه الجزيةةر   والحةةرانيين. وبعةةض البةةال ين قةةد اتةةافوا المةةانويين

 العربية. 

كةان  أ إ األلنةافكةانوا  نالمندائييالتة كانت لمحمد مع  األتراووادطة ا تصال 

 تتالف مةن بعةض الهراطقةة األلنافوهو شاب. فلقد كانت مجموعة  إليه محمد قد انض ، 

بعةةةض  إلةةةى بااتةةةافةيين والصةةةاب ين. صةةةوالغنو أم ةةة  ورقةةةة ابةةةن نوفةةة  أالنصةةةارا

هةةان الجةةن التةةابعين لديانةةة الجةةن فةةة شةةبه الجزيةةر  العربيةةة. وملدةةس المجموعةةال مةةن ك

فة شمال  منطقة الموص  إلى الذي كان يذهب مرارا   هو زيد بن عمرو بن نُفي  األلناف

منطقةةة  إلةى ايضةةاوكةةان يةذهب  .ليةث كانةةت هنةا  تجمعةةال للصةاب ة المنةدائيين أالعةراق

ليةث كانةت مدينةة لةران التةة كانةت مركةزا للصةاب ة  أالجزير  فة شمال شةرقة دةوريا

تلك المناطق "لكة يسال عن الديانةة".  إلى. وكان زيد بن عمرو بن نفي  يذهب الحرانيين

 ولى.األزودة محمد  تديجة كان يصطحب معه ورقة بن نوف  ابن ع  واليانا
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هل هناك توثيق لحقيقة عالقة زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل بالصابئين 

 والحرانيين؟ المندائيين

 عن زيد    يذكر ابن هشام

ْهبَاَن َواأْلَْلبَا َوُمأ َويَْساَُل الرا َرأ َلت،ى بَلََغ اُ ، َتَرَ  يَْطلُُب ِةيَن إْبَراِهيَ  َعلَْيِه الس،

امَ  اْلَمْوِص َ      135ُكل،هُ. َواْلَجِزيَر َ ُكل،هَاأ اُ ، اَْقبََ  فََجاَل الش،

عةن  هةاب زيةد بةن عمةرو بةن نفية  وورقةة بةن نوفة  إلةى موصة   ويذكر ابن ك ير

للسلال عن الديانة
136

يةر  يطلةب الةدين. وعن  هاب زيةد إلةى الجز
137

. ونةرا فةة مقابلةة 

بين زيةد بةن عمةرو بةن نفية  ومحمةد ان زيةدا  قةد تكلة  لمحمةد عةن ترودةه إلةى الجزيةر  

 يبحثأ وان شيخا  بالجزير  قال له عن ةين هللا وةين الموئكة 

لت ما فوددته  يعبدون هللا ويشركون به. فق ايلة "تردت لتى اقدم على البار

من البار الشام  اتسال عن ةين ما تعل   هذا بالدين الذي ابتغة. فقال لة لبر

الدا يعبد هللا به إ  شيخا بالجزير . فخردت فقدمت عليه فاتبرته بالذي 

تردت له. فقال إن ك  من رايت فة تول إنك تسال عن ةين هو ةين هللا 

وةين موئكته"
138
 

يقول لةه تلةك ا ةعةا الأ و  ردة  ةيةن يهةوةيأ ولكةن  راهبانولظ هنا انه ليس  

شيخا أ مما يدل على عوقال زيد بالحرانيين. وقولةه "ةيةن هللا وةيةن الموئكةة" هةو تعبيةر 

 الذين يعبدون الموئكة.  صاب ة دوا  للمندائيين او الحرانيين

بحسب الكتلةاب العةرب. ونقةرا فةة كتةاب  المندائية ركز الصاب ةكم ونرا الموص  

 للعينة        عمد  القارئ

 الصاب ون اه  ةين من األةيان كانوا بالجزير  دزير  الموص  "وقال ابن زيد

يصلون إلى  ان الصاب ين   ... وعن الحسن قال اتبر زياةيقولون   إله إ  هللا

ويصلون الخمسأ قال فاراة ان يضع عليه  الجزيةأ فاتبر بعد انه   القبلة

موئكة ه  قوم يعبدون ال وابة دعفر الرازي يعبدون الموئكة. وعن قتاة 

ويصلون إلى القبلة ويقرالن الزبور"
139

    

من هنةا نةرا ان  – كانوا فة دزير  الموص  نولظ من الشاهد اعوه ان الصاب ين

. لةو  هاب زيد بن عمرو بن نفي  إلى الموص  هو من اد  ا لتقةا  بالصةاب ين المنةدائيين

لوتصةال برهبةان فهةو   يحتةا  إلةى السةفر مسةافة كبيةر  دةدا فةة تلةك األيةام  كان األمةر

قةريبين منةه. اة  هنةا  بعةض طقةوس  للذهاب للموص . فالرهبان كانوا فةة شةرق ا رةن

وشعائر صاب ية ةتلت اادوم م   قوله  "  إلةه ا  هللا"أ وصةلواته  الصةلوال الخمةس 

ايضةةا ان المقصةةوة بهةةل   الصةةاب ين انهةة  منةةدائيون ألنهةة  يعبةةدون اليوميةةة.  وواتةة، 

 الموئكة. 
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 قبل االسالم وجذورها الحقيقية  أصل كلمة حنيف  

أ الةذين صةاروا " كةان يخةتد بةه عبةد  الكواكةب الحةرانيينويبدو ان اللقب "لنيف

وهو بالث لرانة مولةوة عةام  –الحرانة  ه  من اابت بن قر يُدعوا ايضا بالصاب ين. فنف

او لنفةةة hanpiالحرانةةة كةةان يُلق،ةةب ب  الصةةابئبةةان -م. 136
140
وكلمةةة لنيةةف هةةة  -

والتةة تعنةة وانةة. ولكةن  hanpiاو  hanpoبحسب البال ين مشتقة من الكلمة السريانية 

. ونفهة  مةن بةال ين 141 ( Hellenistic culture)فة هليسةتينية اليانا تعنة شخصا  ا اقا

بان كلمة لنيف قب  ا دوم كانت تعنة وانة Noldekeم   
142
  . 

كةةةونه  عابةةةدين  hanpiبحنفةةةة او  ويبةةةدو ان السةةةريان كةةةانوا يسةةةمون الحةةةرانيين 

لتى ان زيد بةن عمةرو بةن نُفية  الةذي كةان للكواكب والقمر. وان هذا اللقب صار شائعاأ 

كةان لقبةا ديةدا.  يزور منطقة الجزير  ليث كان هنا  لرانيينأ قد ظن بةان اللقةب لنيةف

ولةذلك قةد ادةتخدمه  يةةر عةال  بمعنةاه السةةلبة. وانةه بعةد عوةتةه مةةن رلوتةه الةى مراكةةز 

يةن الصةاب ة المعةروفين فةة لقةبه  السةلبة عنةد أ قد صار يُعرف بالحنفةأ ويبث ةالصاب ة

هة  دسةر ا تصةال  السريانأ  لك يفسِّر ودوة عقائد صاب ية فة القرآنأ ا  كان األلنةاف

ك يةةر مةةن طقةةوس محمةةد وافكةةاره الدينيةةة قةةد دةةا ل مةةن ف بةةين محمةةد وعقائةةد الصةةاب ة.

نيين. والحقيقة انه عندما اتى محمد بديانة وطقوس الر اودوا  كانوا مندائيين  أالصاب ين

 اهة  لةك  ن  بالصةاب ين. . كمةا ان المسةلمين قةد اعتُبةرواقد اعتُبر من المكيين انه صابئ

فةة مكةة يظِهةرون فيمةا قبة   نيوبتلك التة كان الصةاب  وشعاراته طقوده  لقلقوا مكة قد 

 .اادوم

تنسةب الوانيةة  األودةكوبةاقة تةدينال الشةرق  مما كان الصةاب يون ا فان ك يرا  وهكذ

شةون مةن ويقدل منه للجاهليين الذين كةانوا يُدهَ  أصار ُمتبنى من محمد فة قرآنه أثلهتها

مةةد بةةدون مح اتبةةا . فقةةد كةةان المبةةاةئ الدينيةةة البدائيةةة المنتشةةر  فةةة دةةيله  م ةة  الصةةيحة

المعرفة التة تاتة من الكتاب المقدس عن هللا الحقيقة وصفاتهأ وكيف كان يعمة  اعمالةه 

 .بدون ان يصر  تلةك الصةيحال السةحرية -لة فة الكتاب المقدسسج، كما هة مُ  -العظيمة

م ة  ا ةعةا   أالفاردةية فة المي ولوديا أ والتة نراهاتلك القبي من ان يستخدم ودائ   او

 الذي نرا نظيره فة القرآن.  األمرالعال  تُدان من تول الري،أ بان ام  

ر  عد  مرال فة القةرآن كالودةيلة صارل ُمكر،  ستخدمة من المندائيينفالصيحة المُ 

هلل. وفةة الحقيقةة هةذه  التة بها يُظِهر هللا قوتهأ وفة كة  مةر  يةوة محمةد ان يصةف عمةو  

 اراةواوباقة تدينال منطقة ما بةين النهةرينأ عنةدما  ناها الصاب يونكانت الطريقة التة تب

روا ما كانوا ينسبون  اوان يعرتوا عضول صن   المزيفةة مةن اعمةال  الهةته إلهأ ويبرِّ

 ليةةث اةلعةةى ومةةديان وانطاكيةةةأ امةةوةو عةةاةشةةعب كةة  مةةن ودةةلطان. وهكةةذا نةةرا إبةةاة  

طةرل لةا  تُ ان  با  ودعلةت شةع من تول صةيحة منه  قد تعام  معه دبري ان ك  القرآن 

.ةميتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
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  األيام األتير  و محمد 
 والقرآن األيام األخيرة في الزرادشتية

 ؟هل نستغرب باحتواء القرآن لفكرة األيام األخيرة الزرادشتية 

التشابه الكبيةر بةين فكةر  األيةام األتيةر  فةة القةرآن والزراةشةتيةأ يةدل علةى ان  ان

الخرافال الفاردية كان لها روا  فة شبه الجزيةر  العربيةةأ بسةبب دةيطر  الفةرس علةى 

شرق العربية وفة وقت  لق على اليمن. وبسبب ان بعض القبائ  العربيةة قةد تمجسةتأ 

. فكمةا الخرافةال اليهوةيةة قةد انةت آنةذا  الزراةشةتيةاي تحولت إلى ةيانةة الفةرس التةة ك

انتشرل بوادطة القبائ  العربية التة كانت قد تهوةلأ والخرافال النصرانية قد انتشةرل 

النصةارا فةة منةاطق ك يةر  مةن شةمال شةبه الجزيةر  العربيةة. فةان  فة انتشار الهراطقةة

ية كانت باألولى ان تنتشرأ بسبب ان الفرس كان له  تةااير اقةوا مةن الخرافال الزراةشت

الممالةةك المسةةيحية آنةةذا  علةةى شةةبه الجزيةةر . اتةةف لةةذلك انةةه كةةان لمحمةةد مستشةةار هةةو 

أ الذي كان قب  إدومه كاهنا للنار فةة الزراةشةتيةأ وككةاهن كةان تةليعا  دلمان الفاردة

 ل الزراةشتية.فة العقائد والخرافا

 بقوله فة ادتهاةه فة المجودية  يعترف دلمان الفاردةو

تاةمها الذي  اي"وادتهدل فة المجودية لتى كنت قطن النار بمعنى قاطن 

" يوقدها
143
 

كان تعبير "مجودية" فة شبه الجزير  العربية يُقصد به الديانة الفاردةية. ولة  يكةن 

والمجودةةية عنةةد العةةرب قةةديما. ومعةةروف ان الديانةةة التةةة  ةشةةتيةازرهنةةا  تمييةةز بةةين ال

ظهةور  إلىالذي امتد من القرن ال الث ميوةي  كانت دائد  فة العصر الفاردة السادانة

ةشةتية. والنةار اةشتية. لذلك كان العةرب يقصةدون بالمجودةية انهةا الزراهة الزر اادوم

دةون لهةا. وهنةا نةرا بةان  اثلهةةشتية هة والد  من االزرفة  المعبوة أ ولهةا كهنةة مكرل

. وقةةةد اعطةةةاه محمةةةد قطعةةةة  هبيةةةة بقةةةدر بيضةةةة ةشةةةتيا  ازر كةةةان كاهنةةةا   دةةةلمان الفاردةةةة

الددادة
144
للديانةة  هامةا   راا فيةه مصةدرا   ألنةه. و لك وصار مسلما   إليهوادتذبه بالمال  .
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 اصةة ك يةةر  مةةن  امةةورةشةةتيةأ قةةد ادةةتخدمه محمةةد ك يةةرا فةةة صةةيغ عقائةةده عةةن االزر

ةشةتيةاتاصة فةة المرادةي  الزر اهميةةشتة. وكاهن النار كان له ازر
145
مةن هنةا نفهة  . 

ةشةتة دةاة ةار افة الديانة الفاردية. ونرا فة السةفر الزر واهميتهةور دليمان الفاردة 

األفستاترور  ان ك  كاهن يعرف كتب 
146
وهنا نرا در معرفة دليمان الفاردةة فةة  .

والكتةاب السةابع  ةشتية. هنا  فة دفر ةنكةارةاالعقائد والخرافال المسجلة فة الكتب الزر

القنوال اوتشريع فاردة بالنسبة لحفر الخناةق المائية 
147
ة . د ان دةلمان الفاردةة مما يلكِّ

عطة لمحمد. مما اهلله ان يولة لمحمد فة ةشتية ككاهن ومنها ياالزر األدفاركان يدرس 

تسةةتعد لغةةزو المدينةةة ي ةةرب. ونولةةظ ان  لفةةر الخنةةدق لةةول المدينةةة عنةةدما كانةةت قةةريش

ةشةةتية. مةةن هنةةا فةةان دةةلمان االزر األدةةفارالخطةةك الحربيةةة هةةة دةةز  مةةن التشةةريع فةةة 

محمةد كمةا  لاةيةثاوتليع بهاأ وهو مصدر رئيسة لها فة  األدفارالفاردة كان يدرس 

 فة القرآن. 

فإ ا كان دلمان يُسمع من محمد فة امر  ريب م   لفر الخندقأ الذي ل  يسبق ان 

كانةت كلمتةه لمحمةد بم ابةة  العرب قد ماردوه او تبنوهأ  لك يدل على ان دلمان الفاردةة

 د الفاردةية الزراةشةتية"ولة"أ يسترشد بهةا. فكيةف   يكةون دةلمان ةليلةه لةبعض العقائة

التةةة كةةان محمةةد يةةوة ان يظهةةر مةةن تولهةةا ُممي،ةةزا أ فيُةةرا انةةه صةةالب معرفةةة فةةة امةةور 

الكون وفة امور رللة النفس بعد المةول التةة كلهةا اتةذها مةن الزراةشةتية. وكةذلك عةن 

 األيام األتير .

. فقبة  ان ة دةلمان الفاردةةفة ول  يكةن ادةتخدام محمةد للعقائةد الفاردةية محصةورا  

ياتة دلمان الى المدينةأ كان لمحمد فة مكةة عوقةال فةة اشةخاا آتةرين مقتةدرين فةة 

الديانة الفاردية. فانخراط األعاد  فة تاليف القرآن ل  يكن امرا  مجهو   علةى اهة  مكةة. 

أ اي نحةة  انةةه بلسةةان اعجمةةةفةةة دةةور  الدةةبق وتطرقنةةا الةةى  لةةك إ  اتهمةةوا القةةرآن كمةةا 

فاردة. ليث اه  العراق كةانوا يةدعون الفةرس بةالعج . ودةور  النحة  تشةير إلةى تمييةز 

 دكان مكة ألص  ترافال القرآن  

َولَقَْد نَْعلَُ   ة  َولَقَْد نَْعلَُ  اَن،هُْ  يَقُولُوَن إِن،َما يَُعلُِّمهُ بََشر  لَِساُن ال،ِذي يُْلِحُدوَن إِلَْيِه اَْعَجمِ  

َذا لَِسان  َعَربِة   اَن،هُْ  يَقُولُوَن إِن،َما يَُعلُِّمهُ بََشر  لَِساُن ال،ِذي يُْلِحُدوَن إِلَْيِه اَْعَجِمة   َوهَٰ

. )دور  النح  اي رق    (013واثية  06ُمبِين 

األصةة  فةةة القةةرآنأ والمتةةواتر  فةةة  مةةن ليةةث تمييةةزه  لك ةةر  الخرافةةال الفاردةةية

.  لك يكشف عوقال محمةد زمانه  على اي نو  من ترافال وقصد من ةيانال اترا

فةةة  فةةة مكةةة باشةةخاا كةةان لهةة  اقافةةة ةينيةةة فاردةةية. ونعلةة   لةةك بسةةبب عوقةةال قةةريش

 أ وإردال بعض ابنائه  لكة يدردوا فة الحير .الحير 

 ومصدرها الزرادشتي بصيحة اسرافيل تذكير

" فةةة القةةرآن المةةو  "ادةةرافي  لقةةد راينةةا فةةة لةةدي نا عةةن الصةةيحالأ بةةان صةةيحة

(أ انها تزلزل ك  شة  وتسبِّب نهاية العال . كذلك فان العةال  7و 6  79)دور  النازعال 
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(. وان تلةةك مةةاتو   مةةن 49فةةة دةةور  يةةس واثيةةة ينتهةةة بصةةرتة مةةن ادةةرافي  )كمةةا 

ليث العال  ينتهة بصيحة من عاصفة الزراةشتية
148
. 

يصر  صرتتين  األولى يميت بها كة  البشةرأ وال انيةة )كمةا  وراينا كيف ادرافي 

وراينا عوقة هذه  ( يحيه  بها من دديد للوقوف فة يوم الدينونة.53فة دور  يس واثية 

 .الصرتة المحيية بالمي ولوديا الفاردية الزراةشتية

 األصل الزرادشتي لسد جوج وماجوج  

قةد اقتبسةها  األتيةر  األيةاممةن دهةة  اتراهنا  عناصر  حتة ادرافي يإتافة لص

إ  دعة  دةو  ومةادو .  منهةا لةول الزراةشةتية؛مصاةر اعتمدل دزئيا علةى من محمد 

القرآن بان ا دكندر  ا القرنين يسجن دو  ومادو  تلف دد بين دبلين. وان هةذا السةد 

صةت فةة هةذا الكتةاب  دوف يُهدم لكةة يخةر  دةو  ومةادو  لمهادمةة العةال . ولقةد تصل

فصةةو  كةةامو  للحةةديث عةةن  ي القةةرنين اي ا دةةكندر المقةةدونةأ ورللتةةه إلةةى اطةةراف 

أ السد الخرافة. وان هذه الخرافةال مشةتقة مةن كتةاب المنتحة  لكلسة نيساألرضأ وبنائه 

 الةةذي بةةدوره قةةد اعتمةةد بالنسةةبة لخرافةةة السةةد علةةى الخرافةةة الزراةشةةتية الفاردةةية عةةن 

علةى  ةشتييناالمربوط بحسب الزرالمنحدر من نس  الشياطينأ  Anzi dahak الضحا 

الةةذين  أعةن شةعب شةيطانة مسة و   الضةحا   اصةب،وفةة وقةت  لةق  .دبة  فةة الشةرق

لكةة  األيةامفةة آتةر  وامربةوطين معةه فةة نفةس المنطقةة. ودةوف يُحللة ايضاه   اصبحوا

الةةذي بحسةةب  Fredun قةةد ربطةةه البطةة  الخرافةةة افريةةدون. وكةةان علةةى العةةال  وايهجمةة

 ينام منذ آ ف السنين على  لك الجب .ةشتيين االزر

بصور   ط  مربووشعبه الشيطانة  ن عبر تاريخه  بان الضحا يوةشتاالزروقد آمن 

فةة دةجن شةعب  وهنةا ادةاس ترافةة المنتحة  لكلسة نيسدبة  فةة الشةرق.  علةىمستمر  

ردةةالة السةةريانية المنسةةوبة ليعقةةوب متةةولش فةةة طةةرف األرض لتةةى نهايةةة األيةةام. وال

السرودة دعلت هذا الشعب المسجون من ا دكندر انه دو  ومادو أ ودعلت تروده 

من السد عومة نهاية األيام. األمر الذي صار فة القرآن. ومن اد  رالية تطابق الخرافةة 

 قرنين.   األص  مع القرآنأ نعيد القارئ إلى فص   ي ال الزراةشتية

 تأثير "المحررين" الذين كان ينتظرهم الزرادشتيون على محمد والقرآن 

   المنقذين اودوف يظهر فة العال  دلسلة من المحررين  بانهةشتيون االزر لقد آمن

0- Hushedar نقةةرا فةةة بهمةةان يسةةت )الةةد مةةيوةي 340ُمنتظةةرا  عةةام  وكةةان .

مةن ادة  ان ياتةذ منةه مبةاةئ  شيدار يةذهب لمقابلةة اهةورا مةازةا( ان هوا دفار الفهلوية

الديانة. وعندما يخر  هوشيدار من هذه المقابلة فانه يامر الشمس ان تقف. فتقف الشةمس 

. اة  يصةر  متةرو لمد  عشر  ايام. وعندها ك  دكان ا رض دوف يعتنقون الزراةشةتية
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( الةةى هوشةةيدار بةةان يصةةر  للشةةمس ان تتحةةر أ فيةةامر هوشةةيدار الشةةمس ان ا)اي م ةةر

 .  149أ فيلمن ك  الجنس البشري بالديانة الزراةشتيةتحر ت

أ ولكةن مةدعيا بةان الشةمس فةة هذه العومةة ايضةاصيغة مشابهة لاقتبس محمد  ولقد

  نهاية ا يام دوف تشرق من الغرب وتشرق من الغرب 

  تقوم الساعة لتى   هللا عنه ان ردول هللا صلع  قال رتة هرير  ابة"عن 

   .150فإ ا طلعت ورآها الناس آمنوا ادمعون" أتطلع الشمس من مغربها

أ ول  يرا العةال  ان الشةمس تشةرق Hushedarم ول  ياِل  340ولكن عبرل عام 

تمسةكون بهةذه الخرافةة كعومةة من الغرب وتغرب من الشرق. ولكن مةا زال المسةلمون ي

 هامة لميام األتير . 

من دةور   251 اثية وةشتة الخرافة كان فة فكر محمد عندما تاوهذا الفكر الزر

ان كةان يةاتة بالشةمس مةن مغربهةا.  لةك  ن  ان ابةراهي  قةد تحةدا نمةروة عيا  د، ُمة أالبقر 

اتة بالشمس من مغربهاأ ودةوف يراهةا كة  محمدا كان يظن بان هللا فة آتر يوم دوف ي

 .دكان المسكونة كعومة يلمنون من تولها

اق. وتعةةوة  ودهةان يةلمن الهنةدوس بةان الشةةمس لهةا و ودةه معةةت  وال ةانة مشةع بةرل

الشمس تةول اللية  مةن الغةرب مةن تةول ودههةا المعةت أ لةذلك   تُةرا فةة اللية  وهةة 

رادعة
151

ة تاايرها على الفرس الذين كانوا يلمنون بةان . ولقد كان لهذه الخرافة الهندودي

تةول النهةار يةذهب الشمس ويتبع الشمس فة مجراهةاأ انةه  ألشعة كان رمزا  الذي  أم را

الشرق إلىمن الشرق للغربأ ويغيلر مجراه فة اللي  رادعا من الغرب 
152
 . 

قةد شةرل محمةد مةن لةديثأ  اك ةرولقد تركت هذه الخرافة تاايرا علةى محمةد. ففةة 

تُصةرف رادعةة لكةة  انهةاالعةرش السةماوي لكةة تعبةد هللا اة   إلىكيف ان الشمس تذهب 

 لدي ا  لمحمد  فنقرا فة صحي، البخاريمن الغرب.  تشرق

قلت هللا  تذهب؟  اينتدري  أ ر لين  ربت الشمس ألبةقال النبة صلع  "

 أسجد تحت العرش فتستا ن فيل ن لهاتذهب لتى ت فإنهاقال  .وردوله اعل 

يُقال لها اردعة من  .وتستا ن فو يل ن لها أويوشك ان تسجد فو يقب  منها

فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها  .فتطلع من مغربها .ليث د ت

" لك تقدير العزيز العلي 
153

 ر قال ةتلت المسجد وردول  ابةعن “. وايضا  

تذهب هذه  اين ر ه  تدري  ابا ربت الشمس قال يا فلما  .هللا صلع  دالس

تذهب تستا ن فة السجوة فيل ن لها  فإنهاقال  .قلت هللا وردوله اعل  ؟قال

ا  قرا  لك مستقر  .وكانها قد قي  لها اردعة من ليث د ت فتطلع من مغربها

"عبد هللالها فة قرا   
154
 . 

مس المعةةت  الةةذي كةةان كةةان فةةة فكةةره موتةةو  ودةةه الشةة ا  مةةن الواتةة، بةةان محمةةد

دةوف يةرا كة   األتيةريلهِّلها فة الردةو  مةن الغةرب بةدون ان تُةرا. ولكةن فةة اليةوم 

ةشةةتة اهةةو الفكةةر الزر  لةةك-الغةةربودةةه الشةةمس المشةةع وهةةة تعةةوة مةةن  األرضدةةكان 

 السائد زمن محمد.  األص 
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 .نسة  زراةشةت مةهأ وهةو مةن-اوشةدار Aushedar-Mahالمحرر ال ةانة هةو  -2

وينشةر العةدل والسةوم  .ايةران ةشتيةاوانه دوف يعيد مجد الزر 0340عام  كان ُمنتظرا  

مةةن الجةز  ال ةةانة مةن ادةة  هةةذا الُمنتَظةر مةةن المسةةلمين مشةتق   بةين البشةةر. وادة  المهةةدي

يةةوم و لةةك  21ان الشةةمس دةةوف تتوقةةف لمةةد   ةشةةتيون علةةىاالمنقةةذ )مةةه(. وقةةد تنبةةا الزر

 . 155يظهر هذا المنقذعندما 

مةن نسة  محمةد  مةام  ؛ وانةه إالمهدي يدلعة المسلمون انه   تقوم الساعة لتى يظهر

ويليةةد الردةةالة التةةة دةةا  بهةةا محمةةد. الةةبعض  أدةةوف ينشةةر السةةوم والعةةدل بةةين البشةةرية

طالةب. والةبعض يةدلعة مةن نسة   ابةةن بن علة بن يدلعة انه دوف يكون من نس  الحس

ا  يبايعه النةاس فةة المدينةة لتةى ان مبايعتةه  .الحسين. يظهر فة مكة ويبايعه الناس اتيه

 تص  لك  البشر على وده األرض. 

للشخصةية التةةة كةان ينتظرهةا الزراةشةتيون تحةت ادةة   -كمةا  كرنةا-وهةو انعكةاس 

أ مةه دةوف يكةون مةن نسة  زراةشةت-وشدار. وكما ان اAushedar-Mahمه -اوشدار 

-اادةةومة دةةوف يكةةون مةةن نسةة  محمةةد. وكمةةا ان اوشةةدار لةةذلك نةةرا بةةان المهةةدي

ايةرانأ وينشةر  ةشةتيةادوف يعيد مجد الزر بحسب الزراةشتيين  Aushedar-Mahمه

البشر. فهة نفس المهةام التةة صةارل ُمنتظةر  مةن المهةدي اادةومة  العدل والسوم بين

م. ولة  0340فة ان يعيد مجد اادوم وينشر السوم والعدل فةة المسةكونة. وقةد مةر عةام 

ياِل المهدي الفاردةة. ولكةن مةا زال المسةلمون ينتظةرون هةذا المهةدي. ودعلةوا ظهةوره 

    عومة  هامة  لميام األتير . 

3- Soshans وقد اةلعوا ان  لةك . 2340عام  منه  ان ياتة ظرنتَ مُ  وهو .دوشانس

التةة  Azi Dahak المنقذ دوف يظهر بعد ظهور الشخصية الخرافيةة المسةما  الضةحا 

ودةوف  أعلةى دبة  فةة الشةرق مربةوط   المي ولوديةاالذي بحسب دبق و كرناها دابقاأ و

بعةد  لةك  . األيةامفةة نهايةة   العةال َ  -سة  الشةياطينمةن ن الةذي-شةعبه يُح ل لكة يهاد  مع 

أ ويحطة  األرض  الشةر ويزيلةه مةن الذي دوف يحطِّة Soshansدوف يظهر دوشانس 

.   شك هة اص  ترافة 156األرضةشتة ان يسوة ك  االزر اايمانويجع   األم  اصنام

صةنامأ ردو  المسي، فة القةرآن واأللاةيةث المحمديةةأ انةه دةوف يظهةر لكةة يحطة  األ

 واهلهأ ويذب، الخنزير واهلهأ ويجع  اادوم ان يسوة ك  األرض.  ويكسر الصليب

 الشمس والقمر في األيام األخيرة   

 والقرآن في الزرادشتية

نجةةد فةةة القةةرآن ترافةةال مةةن اصةة  زراةشةةتة عةةن الشةةمس فةةة األيةةام األتيةةر أ  

فة اي ةيانة اترا مةن قبة . ولكةن قةد تركةت هةذه األفكةار تاايرهةا  األمور التة   نجدها

 على القرآن. 
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بعكس فكر الكتاب المقدس عن الشمس والقمر، نجد الديانات الوثنية في الشرق 

  األوسط تعطي لهما أهمية روحية كذاتيتين

فالشمس والقمر فة الكتاب المقدسأ مخلوقة كةانوار وادةرام دةماويةأ وهمةا مجةرة 

أ وليسةتا  اتيتةينأ او ان يكةون لهمةا مسةلولية روليةة ومحادةبةأ او ةور رولةة مةا. ماة 

بعكس  لك نةرا ةيانةال الشةرق األودةك الوانيةة تعطةة للشةمس والقمةر اهميةة كةذاتيتين. 

وهةو -فهما فة بعض هذه الديانال إما صالحتان او شريرتان. فبعةد ان انتةز  الةنج  ع تةر

القمةر والشةمس لقةب "هللا" مةن القمةرأ  ةدا  -فة شةبه الجزيةر  العربيةةلقب للزهر  قديما 

تاتعين "هلل" بصفته النج  األكبر. ونجد هذا المبدا بوتول فة القةرآن كمةا فةة كعبدين 

ر الشمس والقمةر ليقةولن هللا".   60( واثية 29دور  العنكبول ) اي معترفةان فةة "ودخ،

ونان معه. )وللمزيد عن هذا الموتو  نعيةد القةارئ دلطة هللا النج  األكبر عليهما. ومتعا

 إلى الجز  ا ول من كتابة "النج  األكبر"(.

، وانعكاس ذلك على أفكار تجسيد الشمس والقمر في األيام األخيرة في الزرادشتية

 محمد 

. ونجد فةة القةرآن بعةض األفكةار عةن الشةمس والقمةرأ التةة تتميةز بهةا الزراةشةتية

أ ودةوف يكةون لهةا ادتماعةال مةع ةشتيين دوف تقف لفتةر  معينةةافالشمس بالنسبة للزر

ةشةتيون مةن انةه بعةد ا. فيةلمن الزراألرضالشخصيال الخرافية التةة دةوف تعيةد تجديةد 

 انيةاانسةةم ةة  تلةةك  ادسةةاةا  السةةماوية م ةة  الشةةمس والقمةةر  األدةةرامالقيامةةأ دةةوف تلةةبس 

والموئكيةأ ودوف يسيرون بةين النةاس
157
ةد الزراةشةتيون معبةوةاته  تاصةة .  إ  قةد دس،

النجميةأ وربطوها كذاتيال بنبواته  عن األيام األتيةر أ وهةة صةفة مميةز  للزراةشةتيين 

 فة تلق نبوال تتكل  عن األيام األتير  مخلوطة فة وانيته .

عن ادتمةا   ر  من محمد. فنقرا فة صحي، البخاريكر، مُ  ةشتيةاالزر وهذه الخرافة

  محمد يقول اترا. مع كائنال  األتيرالشمس فة اليوم 

فيبصره  الناظر  أفة صعيد والد واثترين األولين"ه  تدرون بمن يجمع 

 انت ما  إلىترون  ا اس فيقول بعض الن .وتدنو منه  الشمس أويسمعه  الداعة

ربك  ..." إلىمن يشفع لك   إلىتنظرون  ا  أما بلغك  إلىفيه 
158
   

أ الشمس دةوف تةدنو مةن النةاس يةوم الدينونةةأ وتكةون فكما فة النبوال الزراةشتية

 كذاتية لها اتصال بالناس. هكذا اةلعة محمد ايضا.

   خيرة بحسب الزرادشتيينالدور الروحي للشمس في األيام األ

ان الشمس والقمر قد  أFarvardin Yastتاصة فة دفره   أةشتيونايعتقد الزرو

ادتمعةةا فةةة مكةةان معةةينأ ليةةث توقفةةت لركتهمةةا مةةن ادةة  مقاومةةة الشةةياطين. اةة  عةةاةا 

وتحركا من دديد
159
تجعة  مةن الشةمس والقمةر  التةة ةشةتيةاالزر للمي ولوديةا لك مرةه  .

مةةن ادةة  وتةةع تطةةة لمقاومةةة  إمةةا روليةةة؛ ادةةبابن تتوقةةف لركتهمةةا مةةن ادةة  يكةةذاتيت
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الةذي  األمةرياتة من آلهة اكبر واهة .  اانسانيةفة انتظار قرار بخصوا  او أالشياطين

متةوقفين يةر  األيةام األتجمعةان فةة يظنون بان الشمس والقمر دةوف يُ  ةشتيينادع  الزر

وكما دبق و كرنا . اثونةر دوف يظهر فة تلك حرِّ من مُ  امران ياتيهما  إلىعن الحركة 

يةوم اواةين وقةوف الشةمس لمةد   الزراةشةتيينبحسةب نبةوال  دوشةانسيرافق ظهور انه 

وليلة
160
. 

روليةةأ اة   ألدةباب األتيةر  األيةامان فكر  توقف الشمس والقمر عن الحركةة فةة 

ان يُلمرا من دديد فةة الحركةةأ قةد تركةت تاايرهةا علةى عةد  تةدينال فةة  إلىادتماعهما 

ةشتيون الشمس والقمةر ا. فلقد دع  الزراادومو لك قب  ظهور  األودكأمنطقة الشرق 

تقةف لكةة  أككائنةال بةار  وآلهةة إليهمةاأ  لةك بسةبب نظةرته  األتيةران تجتمعا فة اليةوم 

 إتةافةمةن ادة  وتةع تطةة لمحاربةة الشةياطين. والشةمس  اتةراتجتمع مع شخصيال 

أ و لةك عنةدما يظهةر دوشةانس لكةة يةدين األتيةرتصب، كشاهد  فة اليوم  اتراتيال الذ

علةى لةديث محمةد عةن ظهةور الشةمس فةة  الخليقة الشرير .  لك بالتاكيد قةد تةر  تةاايرا  

الشةةمس والقمةةر فةةة اليةةوم علةةى القةةرآن مةةن دهةةة ادتمةةا   أ كمةةا تةةر  تةةاايرا  األتيةةراليةةوم 

 فة يوم الدينونة.  األتير

األفكار الشرق أوسطية المتضاربة عن جمع الشمس والقمر يوم الدينونة ووقوف 

 القرآن مع الفكرة الزرادشتية

ففة الديانال الوانية الشرق اودطية التةة لة  تجعة  الشةمس والقمةر كآلهةة رئيسةيةأ 

ر كمعبةةوةتين منافسةةتين ثلهةةته  الرئيسةةية. ولةةذلك إمةةا دعلتهمةةا رال فةةة الشةةمس والقمةة

والقةرآنأ وفةة بعةض  شخصيتين صالحتين تاتعتين ثلهتهماأ كمةا هةو فةة الزراةشةتية

المرال شخصيتين مطالبتين فة تقةدي  لسةاب عةن عبةاة  النةاس لهمةاأ وُمحضةَرتين امةام 

ولكةن كانةت اة  لهماأ وهو ما نراه ايضا فةة القةرآن. كردة الدينونة لإلدابة عن تلك العب

دوف يجمعان فة اليةوم  وانهما أهنا  تدينال قد تطلعت للشمس والقمر ككيانين شريرين

هنةا  . وكةان األرضمن اد  ان يُدانان بسبب ان ك يرين قد دبق وعبةدوهما فةة  األتير

-Sikandةشتة المةدعو االتدينال. فالكتاب الزر ةشتة تد هذا المعتقد وتلكارة فع  زر

Gumanik Vigar  قد  كر مجموعال كانت تةلمن بةان الشةمس والقمةر دةوف يُجمعةان

دةوف يردةون للجحةي  بسةبب ان النةاس  وانهمةا أنا ككائنال شرير ادلكة يُ  أيوم الدينونة

قد عبدوهما
161
 . 

عن  الزراةشتة مفهومالبب ةشتة ان يفنلد  لك ا عتقاة.  لك بساويحاول السفر الزر

شةريرانأ ولكةن  إنهمةامةن ان الشةمس والقمةر دةوف يُجمعةان لةيس بسةبب  األتيةر  األيام

مةةن نظةةام ا لوهيةة عنةةده أ ولهمةا وادبةةال روليةةة فةة الصةةرا  تةةد  دةز    إنهمةةابسةبب 

 الشياطين. 

الفكةةرتين قةةد تركتةةا تةةاايرا علةةى القةةرآن. فنجةةد ان القةةرآن فةةة دةةور   مةةاعلةةى ان تلك

التادعةأ يذكر بان الشمس والقمر دوف يُجمعان يوم الدينونة.  واثية 75اي رق   أقيامةال
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تتكل  عةن ان هللا دةوف يجمةع مةع النةاس يةوم الدينونةة  07 واثية 25ودور  الفرقان اي 

  اثية ك  العناصر التة كانت معبوة  من الناس. فتقول 

اانت  اتللتُ  ِعباةي هل   ام ه  "ويوم يحُشُرهُ  وما يعبدون من ةون هللا فيقول 

 تلاوا السبي ". 

السابقة ان دميع العناصر التة كانت معبوة  دوف تُجمع فةة  اثيةمن الوات، من 

ةر كيةف ان القةرآن يةدلعة بةان الشةمس والقمةر دةوف يُجمعةان يةوم  يوم الدينونة.  لةك يفسِّ

جموعةال ةينيةة زمةن محمةد. مةن عةد  م    وُمتبنةا الدينونة. وهة فكر  عامة كانةت منتشةر   

. لةذلك تةانبار ناتة اتي مامن ان الشمس والقمر ه ةشتيةاولكن القرآن يقف مع الفكر  الزر

 الذين كانوا قد عبدوهما.  اثترينفانهما فة يوم الدينونة دوف يظهران بري ين من  نب 

عبودات التي استمر محمد التوحيد القرآني هو ترفيع معبود زمن محمد فوق باقي الم

 يراها كذاتيات منافسة هلل النجم األكبر

أ اظهر ان توليده هو ترفيع لعنصر معبةوة فةة زمانةه فمحمد فة اةعائه فة توليد 

وهو النج  األكبرأ على باقة عناصر الطبيعة واألدرام التة ايضةا كانةت معبةوة أ والتةة 

ديانال الوانية الشةرق اودةطية انهةا  اتيةال. فلةذلك فهةو كانت تُرا فة زمانه ومن كافة ال

يشتر  مع رعايا تلك الديانال الشرق األودطية فة محاربة عباة  باقة عناصةر الطبيعةة 

المعبوة أ ُمعتبةرا  إياهةا ايضةا كةذاتيال منافسةال لعبةاة  هللا الةنج  األكبةر. ويلتجةئ للعقائةد 

أ فة إظهار ان الشمس والقمر كذاتيتين هما اق  اهميةة مةن هللا بصور  تاصة الزراةشتية

النج  األكبر. ولذلك فهو يحجِّ  ةور القمر والشمس فة األيةام األتيةر أ ويُحِضةرهما امةام 

كردة الدينونةأ ب  يجعلهما كباقة المعبوةال ان تمة و امةام عةرش "هللا" وتعطيةا لسةابا  

 نرا بان التوليد الُمناَةا به من محمد هو توليةد   عن عباة  الناس لهما فة األرض. لذلك

أ قائ   على ترفيع معبوة فة زمانه فوق باقة المعبةوةال. وهةة ظةاهر  معروفةة فةة  وانة 

البةابلة يصةب، كإلةه يةراس  معبوةال الشةرق األودةك منةذ اقةدم العصةور. فمة و أ مةرةو 

ة  مةن بةاقة المعبةوةال إلةه الزراةشةتيين واهةورا مةازةاباقة اثلهة ويحجِّ  ةورهةا.  أ يحجِّ

التة كانت الشعوب اثرية تعبدأ ويجعلها  اتيال رولية معهأ كالشةمس والقمةرأ لمقاومةة 

الشةةياطين. وهكةةذا هللا الةةنج  األكبةةر الةةذي كةةان راس العائلةةة النجميةةة الةةذي كانةةت زودتةةه 

ل افةةراة العائلةةة النجميةةة م ةة   الةةول اي الشةةمسأ يصةةب، االةةه األكبةةر األولةةد الةةذي لةةول

ن الةذي كةان التديا  اةعا محمد بالتوليد يعكس  الشمس ومنا  والعزا الى تدام له. فاةعا 

يجب ان يكةون لةه  راس العائلة النجمية . وهو انل الزهر  رتو اي-على عباة  ع تر قائما  

ن نزا  محمةد إد القائ  على اي عضو من اعضا  العائلة النجمية. و لك فدياة  على التعبا 

ا ( اي الشةمس) اك ةر مةن الةول "هللا" يجب ان يكون موق،را   نل امع قبيلته هو على  واْلُعةز،

والةذي فةة -الزهةر ومنا  اللتةين كانتةا تمة ِّون كةوكبين. وكانةت عبةاة  الةنج  األكبةر ع تةر 

وصلت إلـى ةردة اعتبار باقة افةراة العائلةة النجميةة كشةفعا  فقةك  قد-الشمال كان رتو

بة  ان المتطةرفين فةة التوليةد النجمةة المبنةةة . وليسةوا بنةال لةةه عنةد "هللا الةنج  األكبةر"

على ع تر قد لاربوا باقة العباةال فة الشبه الجزيةر  العربيةة. وهنةا  نةد يمنةة يةذكر 
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قبيلةةة يمنيةةة مشةةهور  علةةى  -""أ وهةةو مةةن دةةاةال "تةةو نبةةن مةةوقس  تةةرادةة  "عبةةد ع

ب معبةدا  لعبةاة  قةد هةدم وتةر، عبد ع تر وكان  .الحميرية األرد، انب قت من قبيلة قضاعة

وقةةد هادمتةةه ديةةوش . "" "محةةرم بعةة  اوعلةةن" "اوعةةون"اوعلةةن " فةةة موتةةع"المقةةه

صالب الند هذه الهزيمة عقابا  ودزا  مةن  فعد،  .وهزمته وكبدته تسائر أ""شعرم اوتر

االَه "المقه" انزله عليه لفعلته هذه بمعبةده
162
ب  هنةا نةرا ان.  عبةد ع تةر هةو قائةد ُمتحةزِّ

 –لع تةرأ يةةرا ان اي عبةاة  لغيةةر ع تةر هةةة  يةر قانونيةةةأ ومسةتعد ان يهةةدم معبةد المقةةه 

الذي كان يُرا انه إله القمر وانةه راس العائلةة النجميةة فةة الةيمن. فعبةد ع تةر بةن مةوقس 

معابدها.  لك  يحارب ةينيا  ُمعتبِرا  ان عباة  المقه و يرها من ا لهة هة اصنام يجب هدم

بعكس تاريخ العباة  فة اليمن الذي كان قائما  على تكري  مشتر  للعائلة النجمية العربيةأ 

ل يةدل علةى  باعتبار المقه هةو الةراس والشةمس هةة زودتةه وع تةر هةو ابنةه. فهةذا التحةوا

عومةال ظهةور التوليةد النجمةةة القةائ  علةى ع تةرأ الةةذي مظةاهره فةة الشةمال اصةةبحت 

الزهر  انها هللا. وهةو يةرفض فكةر  العائلةة النجميةة -اعتبار رتو او رتى واتحةأ فة

محمةدا  فةة دةور  الةنج  عنةده  نل اونةرا  التة تجع  للزهةر  الةنج  األكبةر زودةة وبنةال.

ا ومنةا أ اللةواتة بالنسةبة  نفس ا هتمةامأ كمةا نةراه فةة السةور  ينةاقش ةور الةول والُعةزل

العلةىأ  "تلةك الغرانيةقبهن كموئكة يشةفعن "هللا". فاعترف  اودة وابنتز نل لقبيلة محمد ه

والغرنوق كما نفهة  مةن السةير  وليسوا بنال هلل النج  األكبر. . 163شفاعتهن لترتجى" نل إو

  : الحلبية

ع تلك الطيور تعلو وترتف نل إاو يشبهه ..  هو طير طوي  العنق وهو الكركة"

"فة السما 
164
 . 

وكنتيجة لذلك دةجد الوانيةون معةه ومةع المسةلمينأ  لةك ألنةه اعتةرف بةآلهته  وفةة 

كةةان ينشةةر التوليةةد النجمةةة  محمةةدا   نل ااألمةةر الةةذي ي بةةت  165.ةورهةةا الشةةفاعة عنةةد "هللا"

 على التعباد المبنة على زودة "هللا" وبناته.  "العربة الذي فحواه هو تفوق عباة  "هللا

المسلمين كله  قد دجدوا مع الوانيينأ امام صيغة وانيةة  نل ابالمولظة هو  الجديرو

المسلمين لة  يكونةوا  نل اوةورها. األمر الذي يدل على  بها اعتراف فة شفاعة آلهة قريش

ةةكه بولدانيةةة. ولكةةن ألدةةباب اتةةرا؛ م ةة  اا ةةرا  الجنسةةة  قةةد تبعةةوا محمةةدا  بسةةبب تمسا

وقةد لةذف ودةرقتهاأ إ  كةان يكمةن المسةلمون للقوافة  ويسةرقونها.  وا عتةراض للقوافة 

 محمد هذه اثيال بعد انتقاة اليهوة لهأ واةلعى ان الشيطان قد وتعها على لسانه. 

وانةةة ادةة  إلةةهأ اي ترفيةةع معبةةوة  ومهمةةا رفلعةةت هةةذه الةةديانال القائمةةة علةةى توليةةد

مع العباةال األتراأ دعلوا بةاقة المعبةوةال  محلة فوق باقة المعبوةالأ ففة صراعها

ككائنال تعيفة امام آلهته أ او كائنال محدوة  او شفعا أ وكما فة الزراةشتية تُرا هذه 

المعبوةال فة األيام األتير  انها تاتعة الههةا األكبةر. وقةد اعتمةد محمةد علةى األفكةار 

 األكبر.   الزراةشتية فة تحجي  العباةال األترا المنافسة للنج  
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 وفكر محمد الماء وقيامة األجساد في الزرادشتية

يتكل  الكتاب المقدس دوا  فة العهد القدي  او الجديد عن قيامة األدساة عند ردةو  

المسي،. وقيامة األدسةاة هةو عمة  إلهةة يعتمةد علةى قةدر  هللا كخةالق فةة ان يعيةد الحيةا  

له  آلهةأ م   األرض والما أ ينسبون إليها القدر   لزراةشتيينلمخلوقاته البشرية. ولكن ا

 . على إقامة األدساة فة اليوم األتير

 األتيةرةشتيون ان المطر الذي دةوف ينةزل علةى العظةام فةة اليةوم افقد راا الزر 

الذي يقول انةه  أBundahis بنداهيس لك نجده فة دفر . األدساةقيامة  إلىدوف يلةي 

 :األتيرفة اليوم 

"لدم من الما  والشعر من النباتالوا األرض"دوف تُطلب العظام من 
166
. 

عظةةام  األرضبم ابةةة رول وإلهةةة مقددةةة. دةةوف تقةةدم  ةشةةتيةافةةة الزر فةةاألرض

لهةة دةوف إالمةا  كو. األرضهةة آلهةة اعظة  تسةوة فةوق  مةا  المطةرأ التةة إلةىالموتى 

فةة  األولةى.  لةك بسةبب ان الردة  ا ول والمةرا  ة  لية ةا  ادساتعطة الدم للعظام وتشكِّ  

التةةة دةةبق وتسةةمدل  األرضنبتةةا مةةن  قةةد Masyaoiو Masyeن يةشةةتية المةةدعواالزر

للجةةنس  prototype األصةةلة اوالةةذي كةةان النمةةو   البةةدائة  Gayomardبجسةةد ومةةا  

البشري
167
. 

ن تخلةةق اي دسةةد اهةةة االهةةة الخوقةةة التةةة فةةة مقةةدورها  ةشةةتيةافةةة الزرالمةةا  

قد تلقت  انهايُعزا للما   Dinkard book VIIالكتاب السابع  بشري. ففة دفر ةنكارة

ةشتالزر دسدا  
168

امأ نرا الما  تخلق العظFarvardin Yast I . وفة
169

يةلمن . لذلك 

دوف تسقك علةى عظةام  األمطاردوف تحدث عندما ما   األدساةةشتيون ان قيامة االزر

 الموتى. 

. فيقول محمد األتير  األيامةشتة فة موتو  اولقد اقتبس محمد هذا العنصر الزر

  فة صحي، البخاري

)او  قال اربعونأ هللا صلع  ما بين النفختينقال   قال ردول  هرير  ابة"عن 

قال  أشهرا اربعونقال  .تُ يْ بَ اقال  أيوما اربعون قالوا فة صيغة لديث آتر(

قال ا  ينِزل هللا من السما  ما  فينبتون كما  .قال ابيت أدنة اربعونقال  .ابيت

 أعجُب الذلنب الدا وهوعظما و إ يبلى  إ  شة  اانسانليس من  أينبت البق 

"ومنه يُرك،ب الخلق يوم القيامة
170
. 

اتتيار محمد ما  المطر كالقو  التة تقي  األدساة فة يةوم القيامةةأ يةدل علةى مقةدار 

أ علةى عقائةده. فهةو قةد قل،ةد تلةك العقيةد  تااير ُمستشاره بالزراةشتيةأ وهو دلمان الفاردة

ُمظِهرا  دهله فيما يعلمه الكتاب المقةدس عةن القيامةة. بحيةث انةه قةد التجةا إلةى  الزراةشتية

ا دةكتالوديا الفاردةية التةة تكةرم إلهةة المةا  ناِدةةبة  إليهةا قيامةة ادسةاة المةوتى فةة اليةةوم 

معبةوة  . وهةةArdvi Sura.  فالما  فةة الزراةشةتية هةة إلهةة هامةة ادةمها األتير
171
 .

و  بد من تكريمها فة اليوم األتير من تول نسب قيامة األدساة البشرية إلى قوتها. فلة  
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مةةع  يكةةن محمةةد يهةةت  فةةة كةةون تلةةك ا قتبادةةال مةةن الزراةشةةتية تتةةو  آلهةةة الزراةشةةتيين

 اادوم.  وانيته  على

 الناس  ع النار التي تحشرومحمد في موضو الزرادشتية   

 في اليوم األخير

 امتحان الناس من خالل سيرهم على المعادن الُمذابة   

يتميِّز الفرس الزراةشتيون فة تلق مي ولوديةا عةن األيةام األتيةر أ   تشةاركه  بةه 

وان تطابق عقائد محمد عن  اي ةيانة اترا. ومن ليث ان كتبه  المقددة دابقة لإلدومأ

األيةام األتيةةر  مةةع افكةةاره  هةةو امةةر   يمكةن إنكةةارهأ فةةو نسةةتطيع ان ننسةةب ودةةوة هةةذه 

العقائد فة القرآن ولديث محمد دوا لمصاةر محمد الفاردية والتة راينا ان كاهن النار 

كانةت فةة متنةاول محمةدأ  أ هةو ابةرز تلةك المصةاةر التةةالفاردةأ وهو دلمان الفاردةة

اتافة لمصاةر فاردية اترا كانت على لساب محمد فة مكة من ليةث ان المكيةين قةد 

أ والتةة 013 06أ كمةا راينةا فةة دةور  النحة  اي اتهموا محمد ان القرآن بلسان اعجمةة

أ تيةهةةة دةةور  مكيةةة. وفْشةة  المسةةلمين فةةة ايامنةةا فةةة ةرادةةة العقائةةد الفاردةةية الزراةشةة

ومقارنتها فة العقائد اادوميةأ هة ورا  نظرته  لتلك العقائد انهةا دةا ل لمحمةد بةولة 

دماوي. فليس اقتباس محمد من ا دكتالوديا الزراةشتية هة فة نقطة والد  لكة ننسةب 

ف ان  لك للصدفة. ولكن كلما ةردنا عن األيام األتير  فة الفاردةية وعقائةد محمةد نكتشة

األمر يتعلق باقتبةاس شةام  لودةكتالوديا الفاردةيةأ وان محمةدا  كتلميةذ لسةلمان الفاردةة 

 وثترين كان عنده  إلمام فة الديانة الفاردية هو امر   يمكن إنكاره من عاق . 

وهةو ان المعةاةن  ةشةتيةاالزر األتيةر  فةة األيةامهنا  عنصر آتةر فةة موتةو  و

فسوف يُجبر الناس على السةير فةوق المعةاةن الُمذابةة. فالبةار  الناس دوف تمتحن  الذائبة

دةوف يتةال  الخةاطئدوف   يُةل ا مةن هةذه النةار الشةديد  ولكةن 
172
فالمعةاةن الُمذابةة  . 

وكادلوب محاكمة بالتعذيب لإلنسانيةدوف تكون كامتحان 
173

  . 

النةةةاس التةةةة بحسةةةب علةةةى  تةةةا`ايوالسةةةير علةةةى المعةةةاةن الُمذابةةةة دةةةوف يُطب،ةةةق 

طه،رون من تول دعله  يسةيرون فةوق . فسوف يُ دوف يُخَردوا من الجحي  ةشتييناالزر

المعةاةن الُمذابةةة فةةة مشةةهد محاكمةة تعذيبيةةة. فالمعةةاةن فةةة الجبةال دةةوف تةةذوب وتجةةري 

 األبةرارمعاةن الُمذابةةأ فيشةعر من الجنة لكة يمشوا فوق تلك ال باألبرار. فيلتى كاألنهار

دةوف يتعةذبون مةن  لةك السةير. ومةن  األشةراروكانه  يسيرون فةوق لليةب ةافةئأ بينمةا 

دةوف تُعةزل الخطيةة عةنه  أ له  الذي يعم  بم ابة مطهر أ ايتول هذا العم  المطهري

ودوف يخلصون
174
 . 

يةوم الةدين.  – األتيةرالنةاس فةة اليةوم  تحشةرمحمد بدوره قد تكل  عن نةار دةوف و

 . ونجد  لك فةة صةحي، البخةاريمغربها إلى األرضشرق مهذه النار من تجري فسوف 

  الذي يُعتبر من المسلمين انه لاو  على األلاةيث الم بتة 
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"المغرب إلىن المشرق الناس م اشراط الساعة فنار تحشر اولاما "
175
 . 

 تحةةدث محمةةد عةةن صةةب الرصةةاا نجةةده فةةة صةةحي، البخةةاريوفةةة لةةديث آتةةر 

األتيةةرالُمةةذاب فةةة آ ان النةةاس فةةة اليةةوم 
176
مشةةتق مةةن موتةةو  هةةذا ولةةديث محمةةد  .

ليةةث تُسةةتخدم المعةةاةن الُمذابةةة للمحاكمةةال  ةشةةتيةافةةة الزر األتيةةرالدينونةةة فةةة اليةةوم 

 التعذيبية.  

دوف يُجبرون على السةير  انه  قد تكل  عن ان الخاردين من الجحي  كما ان محمدا  

  . ونجد  لك ايضا فة صحي، البخاري فوق النار و لك من اد  تطهيره 

فينبتون تحته كما    الحيا فيخردون من النار قد امتحشوا فيُصب عليه  ما"

"تنبت الحبة فة لمي  السي 
177

بين ظهرانى دهن   فيُضرُب الصراط. وايضا "

وكوم  أالرد  إ  الدمن يجوز من الرد  بامته و  يتكل  يوم ذ  اولفاكون 

.. تخطف  وفة دهن  كوليب م   شو  السعدان. الله  دللْ  دل  يوم ذالرد  

 اراة إ االناس باعماله  فمنه  من يوبق بعمله منه  من يُخرةل ا  ينجو لتى 

 .دوا من كان يعبد هللاخرِ هللا الموئكة ان يُ  امرالنار  اه من  اراةرلمة من 

 اارولرم هللا على النار ان تاك   أفيخردونه  ويعرفونه  بآاار السجوة

فيُصب عليه  ما  الحيا  فينبتون كما  أمن النار قد امتحشوافيخردون  .السجوة

"تنبت الحبة فة لمي  السي  ...
178
  

مةن تةول تعريضةه   فة توا النفوس مةن الجحةي  ةشتيةاوهة نفس الفكر  الزر

 لنار المعاةن الُمذابة التة يمشون عليها. 

 األيةامعلى ترافال الفةرس مةن دهةة  دا  عتمِ ان محمد مُ ك  هذه المعطيال ترينا ك  ك

وعنةد  ةشةتيةافةة الزر األتيةر  األيةام. فالتطابق المتكام  بين فكر  األتيرواليوم  األتير 

لةةع علةةى طل مُ  ةشةةتة م ةة  دةةلمان الفاردةةةامحمةةد   يمكةةن لهةةا ان تكةةون بةةدون شةةخد زر

أ او شةخد أ او شخد مكلة قد ةرس الزراةشةتية فةة الحيةر ةشتيةاالزر ةقائق عناصر

أ اي اعتنقةةوا الديانةةة الفاردةةيةأ وكةةانوا ك يةةرين فةةة شةةبه الجزيةةر  مةةن الةةذين قةةد تمجسةةوا

ةشةتية التةة نراهةا فةة القةرآن وفةة ا.   شك كة  هةذه المعلومةال الزرالعربية زمن محمد

 . المو  دبري  اومن هللا  د ل  تالِ محم الاةيث

الحقيقةة انةه عنةدما نةتمعن فةة دةةذور اادةومأ والمعضةول التةة فةة القةرآنأ نجةةد 

تلوه من الحق. وانه قائ  فة عقائده األدادية على افكار وترافال الةديانال الوانيةة التةة 

يام األترا هة تلخيد امةين كانت دائد  زمن محمدأ كما راينا فكر  القرآن من دهة األ

عن هذا الموتو . والمحزن هو ان عدةا  كبيرا  من الناس ت ق  لمباةئ الديانة الزراةشتية

فة مصيرها األبدي بتعالي  اادوم. نحتا  ان نشجع اصدقا نا المسةلمين ان يفحصةوا مةا 

لتاريخية وا قتبادال المحمدية يلمنون على تو  النقد الموتوعة ومقارنتها بالحقائق ا

من الديانال الوانية فة زمانه. وليس التسةلي  بهةا فقةك ألنهةا ةيانةة قةد وراوهةا مةن اثبةا . 

نصلة انه  يرون هذه التناقضال وا قتبادال وان ياتوا للكتاب المقدسأ المصدر الوليد 

هللا الحقيقةةة. الةةذي يقةةف امةةام الفحةةد التةةاريخةأ ويعطةةة الفرصةةة للمقابلةةة الروليةةة مةةع
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 وهامان بر  باب 
 وهامان في مصر   وضع القرآن برج بابل

 الموثوق به  األصليف يحل مكان زي  هل ممكن ان التقليد المُ 

 محمد فة القرآن هو ادتخدام لواةث ُ كرل فة الكتاب المقةدس واتةعا   ادلوبان 

لظروف مختلفة. ولكن الكتاب المقةدس  ايضاإياها  با  إياها فة عصور وبوة مختلفةأ ونادِ 

عندما يتكل  عن لواةث وبصفته اقدم مةن اي كتةاب عبةري قةد ُكتةبأ لةذلك فةو لاةاةة قةد 

 كرها الكتةاب المقةدس يجةب ان يُبحةث عنهةا فةة اك ةر ةقةة فةة اي مةن المرادةع الدينيةةأ 

 مهما كانت هذه المرادع قديمة. 

ايةق ولقيقةة عةدم التحريةف اك ةر مةن اي كتةاب فةةة فالكتةاب المقةدس يتمتةع فةة التو

التةةةاريخ. فهنةةةا  تردمةةةال قديمةةةة للكتةةةاب المقةةةدسأ منهةةةا التردمةةةة اليونانيةةةة المعروفةةةة 

بالسبعينية والتة تعوة للقرن ال الث ق.م. وهنةا  عةد  نسةخ قديمةة للكتةاب المقةدسأ نةذكر 

نسةخ مةن اي  اك ةرلكتةاب المقةدس يملةك التة تعوة للقةرن ال ةانة ق.م. وا منها نسخ قمران

 كتاب آتر قد ظهر فة التاريخ.  لك ةلي  اصالته وعدم تحريفه.

كان  لك هو موتو  توايق الكتاب المقدس. فاي كتاب ةينة يسةتطيع ان يشةكك  إ ا

التقليةد و واةق؟ افضة فة ةقة ند  كره الكتاب المقدس ويدلعة فةة تقةدي  نةد تةاريخة 

ا الكتاب المقدس ككلمةة هللا التةة لة  تتغيةرأ والتةة دميةع ادةفاره قةد العبري قد الترم ةائم

 التاريخ. اديالمن هللا وُلفظت دليمة تول  لمنبيا اُوليت 

بنا  على ما تقدمأ كيف نستطيع ان نعطة وزنا  لكتابال محمدأ تاصة القرآن الةذي 

لاةاةة ُ كةرل فةة  توه فة بداية القةرن السةابع مةيوةي؟! فةاي شةرعيلة يملةك عنةدما ياتةذ

الكتاب المقدس ويضعها فة ظرف وعصر آتةر. فهة  نةد مودةوة قبة  عةد  قةرون مةن 

أ ممكن ان يُشكك به من نةد ةينةة قةد الميوةأ ومعروف كالمردع الوليد لمعلومة معينة

ويغيلةر  األصةلةه ان ينسخ المردع خترعُ ظهر فة القرن السابع ميوةي؟ ند قد لاول مُ 

 درةه؟
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لمحمد فة السرة وهو انه يهم  الند مةن الكتةاب المقةدس عةن  آتر ادلوبهنا  و

فةةة الكتةةاب المقةةدس  ا  مودةةوة ا  ادةةمادةةتخدمت ادةة أ ويعتمةةد علةةى نصةةوا ترافيةةة قةةد 

أ فةةة ر بتةةه ان يةةتكل  عةةن دةةو  ومةةادو  كعنةةوان لخرافتهةةا. نجةةد مةة و كيةةف ان محمةةدا  

الند فة لزقيالأ ونسخ قد اهم   .م.أقلزقيال النبة فة القرن الساةس  المذكورين من

 Pseudo Callisthenes فة كتاب المةزور لكلسة نيسشعب متولش مذكور السرة عن 

أ ودعلت  لةك الشةعب المتةولش انةه دةو  قد اعتمدل على  لك الكتاب وكتابال دريانية

". ونجةد القرنين ُمعطى لقب " و القةرنين ار  . فنجد فة تلك الكتابال ان ا دكندومادو 

القرنين قد دةجن دةو  ومةادو  تلةف بوابةة مةن لديةد ونحةاس قةد  اان ا دكندر   ايضا

البوابةة ويخةر  دةو  ومةادو   تُهدم تلةكأ ليث دوف األتيراليوم  إلىبناها بين دبلينأ 

 معتمةدا   أد نسخ محمد تلك الخرافةأ مدلعيا ان "هللا" قد اولة بهةالكة يهج  على العال . لق

بدل ما  كةره  أتماما على الند الخرافة فة كتاب المزور لكلس نيس والكتابال السريانية

)ودةةوف نتطةةرق إلةةى ترافةةة  ي لزقيةةال فةةة القةةرن السةةاةس ق. م. عةةن دةةو  ومادو .

 القرنين ودو  ومادو  فة القرآن فة فص  قاةم(.

قةةد ولكةن  أقةد اتةذها مةن الكتةةاب المقةدس امةةورا  لمحمةد فةة القةةرآن دةرة عةن هنة

ر بتةه اظهةر كمةا  .فة تسلسلها التاريخة والظروف التة لدات بهابوتول دهله اظهر 

 .إليهرد  ولةأ وانه قد اُولة  بانهلكة يظهر  أمن عنده بنا  قصد عليهافة 

ير تاريخي ومتضارب مع التقاليد لب غافي ق م قصصا  محمد ليس بمقلد حاذق، فهو يقد  

 والظروف التي جرت بها الحوادث 

. فالمقلةد النةاد، يكةون نادحةا   قللةدا  محمد ا طو  على التةاريخ لكةة يكةون مُ فينقد 

با عتبةار التقاليةد واللغةة  فة ان يضع كتاباته تمن هيك  تاريخة صحي،أ آتةذا   لريصا  

م معلوماتةه الخ. ولكن من السه  ان يُمسك المقلد البسي ك والبدائة بتقليدهأ و لك عندما يقةدِّ

بالنسةبة للمقلةةد  األمةربصةور  متضةاربة مةع التةاريخ والتقاليةد واللغةةال. لكةة نوتة، هةذا 

 الجاه أ نقدم هذا الم ال  

ويدلعة وهو قةد كتبهةا بعةد  أيريد كاتبها ان يجع  منها وايقة نجد ورقة   باننالنفرض 

وايقة لقيقية. يخبر بهةا ان هنةا   انها -الكتاب ا يطالة المشهور -ةقرون من عصر ةانت

يضةع انه الرومانة. ونجد  لك المقلد  اامبراطورلدانتى قد تقاب  مع يوليوس قيصرأ  اتا

. باعتبار هذه المتناقضال التاريخية واللغويةة فةان  لةك ةانتة انه عبد الرلمن ألتة ادما  

مقلد بدائةأ لتى ولةو انةه قةد ادتشةهد بةبعض الجمة  مةن الكوميةديا التةة  بانهعتبر المقلِّد يُ 

 . كتبها ةانتة

الحةةواةث مةةن الكتةةاب  او األفكةةارقةةد اقتةةبس بعةةض  ألنةةه لةةك ينطبةةق علةةى محمةةدأ 

لفترال تاريخيةة متباعةد  دةدا عةن الفتةر  التةة  كرهةا نةد الكتةاب  نسبهاالمقدسأ ولكن 

 ايضةافة بوة  يةر التةة  كرهةا الكتةاب المقةدس. وقةد قةد،مها  لدات انها اةلعىالمقدس. و

 والبوة. اثونةبصيغة مخالفة لهيك  التقاليد والعاةال التة كانت دائد  فة تلك 
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هيكل  فياقتباس محمد عن البرج ما بين النهرين والمذكور من الكتاب المقدس كان 

 غير تاريخي 

أ 4-0 واألعةةداة 00 ااصةةحالكةةوين محمةةد الةةند المةةذكور فةةة دةةفر الت لقةةد قل،ةةد

من طةوب  ان يبنوا بردا   اراةواأ من الطوفان اديالالمختد بنس  نولأ الذين بعد بضع 

   السما  إلىيص  

َوَلَدَث فِة اْرتَِحالِِهْ  َشْرقا ان،هُْ    ُكلاهَا لَِسانا َواِلدا َولَُغة  َواِلَد  . األرض"َوَكانَِت 

هَلُ ، نَْصنَُع »َوقَاَل بَْعُضهُْ  لِبَْعض    َوَدَكنُوا هُنَاَ . بُْقَعة  فِة اْرِض ِشْنَعارَ  َوَدُدوا

 فََكاَن لَهُُ  اللِّْبُن َمَكاَن اْلَحَجِر َوَكاَن لَهُُ  الُْحَمُر َمَكاَن الطِّيِن.«. لِْبنا َونَْشِويِه َشيلا

َماِ . َونَْصنَُع  ْنفُِسنَا اْدما لِ َو، هَلُ ، نَْبِن  »َوقَالُوا   ْنفُِسنَا َمِدينَة  َوبُْردا َراُدهُ بِالس،

َة َعلَى َوْدِه ُك ِّ   «.األرضنَتَبَد،

قبة  المةيوةأ  قب  األلةف السةاةسبحسب معظ  البال ين قد لدث  كان الطوفان إ ا  

األلةف السةاةس لصلت بين  انها قددفر التكوين ان تلك الحاةاة التة  كرها  األرد،فمن 

م. الفتر  التة تتفق مع بد  الحضارال فة بوة ما بةين النهةرين قبة  ظهةور  والخامس ق.

 السومريين.

عصر مودةى. هنةا ب ربطهلقد اقتبس محمد نفس الند مع بعض تغييرالأ ولكن قد 

  القصد الند القرآنة المودوة فة دور  

على  . فاوقد لة يا هامان يرييايها الممُ ما علمُت لك  من إله  "وقال فرعون

 إله مودى وإنة ألظناه من الكا بين".  إلىالطينأ فادع  َصرَلا لعلة اطلُع 

الحاةاةة ربةك هةو واتة، دةدا. ولكنةه قةد  00 ااصحالان اقتباس محمد من تكوين 

)ا   ق. م. ولقد ةت  مةن دديةد لمصةر 0525نة زمن مودى. لقد ولد مودى لوالة دفة 

مةن مصةر  اادةرائيليينمةن ادة  ان يُخةر   (فةة دةينا  كان قةد هةرب الةى ارض مةديان

بين تلك الحاةاةة  دنة 4111 إلى 3511إ ا  ما   يق  عن ق. م. فهنا   0445لوالة عام 

 وعصر مودى. 

 في ما بين النهرين كانت غير معروفة لدى مصر  األبراجنوع  

العاليةة التةة كةان دةكان مةا بةين النهةرين يبنونهةا  األبرا المصريون ل  يكن يعرف 

فة تاريخ مصر. فقد  ابدا األبرا ويتصلوا بآلهته . فل  تُعرف م   تلك  إليهالكة يصعدوا 

ن النهةرين. فالبةابليون كةانوا تبةرا  على دكان ما بي ُمختصرا   األبرا كان  لك النو  من 

مةن  األبةرا . ويظن البةال ون بةان البةابليين قةد تعلمةوا بنةا  تلةك األبرا فة بنا  م   تلك 

وا دة   .Ziggurat بةـ زقةور  فةة بابة  األبةرا السومريين. ولقد ُعةرف هةذا النةو  مةن 

فةة  Ziggurat 26دد لةوالة قمة. ويو اووتعنة  رو   Ziqquratuهو  األصلةالبابلة 

 بوة ما بين النهرين. 
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وتتالف الوالد  منها من عد  طبقةال يُصةعد بهةا مةن تةول طريةق مدردةة. الطبقةة 

تُسةتخدم هةذه  ايضةاالعليا هةة الهيكة أ ليةث يةذهب الكهنةة لوتصةال باثلهةة. ولقةد كانةت 

ن طوب مشوي من الطةين. ولة  يكةن من اد  مراقبة النجوم. وكانت معمولة م الزقورال

 .  األبنيةالمصريون يعرفون م    لك النو  من 

 لمصر  حتى احتالل الرومان أبنيتهملم يستخدم المصريون الطوب المشوي في 

وهةةو ان المصةةريين قةةد كةةانوا يبنةةون هيةةاكله    دةةدير با عتبةةار آتةةر امةةرهنةةا  

ا يقتطعونها من الصخور ويجلبونهةا مةن امكنةة بعيةد . التة كانو أواهراماته  من الحجار 

تبةرهن ان المصةريين قةد لفو يودد هنا  بقايا لمعابد مصرية معمولة من طةوب مشةويأ 

العاةية فة  األبنيةالكبير  والمعابد. كانت  األبنيةكانوا يستعملون الطوب المشوي فة بنا  

الشةمس. فلة  يكةن  اشةعةبوادةطة من طين مجفف  من طوب مبنية   أبما فيه البيول أمصر

عنده  لادة لشوي الطينأ  لك  ن المطر كان ناةرا دداأ وطوبه  كةان يُحفةظ و  يُهةدم 

الشةمس ومةا زال  اشةعةلفتر  طويلة من الزمن. فهنا  طةوب مصةري قةد ُدفةف بوادةطة 

شةةكله.  لةةك ي بةةت بةةان شةةوي الطةةوب فةةة مصةةر كةةان عمليةةة  يةةر بليومنةةا هةةذا يحةةتفظ 

وقةوة. الكلمةة  إلةىكانت تحتةا   انهافة بسبب ريين. كذلك كانت عملية ُمكلِ ترورية للمص

اللغةة ا دةبانية  إلةى. ولقد انتقلت هذه الكلمةة debet" المصرية القديمة للطوب هة "ةبت

"وتعنة "طوب مجفف بحرار  الشمس adobeتحت اد  
179
  . 

وفة مكةان آتةرأ  Nebeshehلقد ُوددل بعض الطوب المشوية القليلة فة قبر فة 

ولكن فة كمية قليلة ددا. يعتقد البال ون ان  لةك العةدة القلية  مةن الطةوب كةان بسةبب ان 

عنةد الةتوله   قد لدث فة  لك المكان. ولكةن الطةوب المشةوي قةد اةتلةه الرومةان لريقا  

 لمصر.

الطةوب المجفةةف  نمةالعاةيةة فةة مصةةر مبنيةة  األبنيةةمةن الواتة، انةه بينمةا كانةةت 

التذكاريةةأ  واألبنيةة واألهةرامالقويةة والهامةة م ة  الهياكة   األبنيةةبوادطة الشةمسأ لكةن 

المصريون ان تكون مبنيةة بقةو أ فقةد اعتمةدوا فةة بنائهةا فقةك علةى الحجةار   اراةهاالتة 

والةذي كةان  هةذا النةو  مةن التقليةد فةة البنةا  كان دوف يهمة  فرعةون إ االكبير . فكيف 

الةذي لةو لةدث  أعاليةا   ان يبنة بردةا   اراةفة ك  مصر قديماأ و لك فة لالة انه  معروفا  

التةة بناهةا ادةداةه.  األهرامةالمةن  اقةوالكةان يجةب ان يكةون  أفعو انه قد فكر فة بنائه

التةةة لةة  تكةةن عاليةةة بصةةور   األهرامةةالمةةن ادةة  بنةةا   انهةة افتةةرض انةةه مةةن ليةةث  إننةةة

ربمةا دةبع  –تمدوا على الحجار  الكبيةر أ ولكةن مةن ادة  بنةا  بةر  عةالة تاصةأ قد اع

فةةة فكةةر  ألنةةهكةةان دةةوف يختةةار لجةةار  اكبةةر.  لةةك  – األهرامةةالمةةرال اعلةةى مةةن 

 ةالحقيقيةة المةةاة  األدادةةيةالمصةةريين ومبةةاةئه  المعماريةةةأ كانةةت الحجةةار  الكبيةةر  هةةة 

 القوية.  لمبنية
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 مصر، من اجل تصديق سرد القرآن عن بناء فرعونبرج في  أليال يوجد هناك بقايا 

  Zigguratزقورة لبرج 

كانت لقا الطوب المشوية مستخدمة فة مصر زمن مودىأ لمةا ا  إ الذلكأ  إتافة

 إ اوهةو  لوعتبةار  آتةر هنةا  شةة هيك  والد مبنيا من طةوب ؟!.  او   نرا ولو هرم

بردةا عاليةاأ كةان دةوف يكةون البةر  الوليةد مةن  بنةافةة عصةر مودةى قةد  كان فرعون

ي ذكون قطعةة مةن الفةن المعمةاري الةينوعه فة ك  مصر وفةة تةاريخه .   شةك كةان دة

 ا  بقةى ولةو دزئيةا قائمةيقةدم. كةان دةوف  311ارتفةا   إلةىوصة   ذيال ضاهة بر  باب ي

 إتةافةاليةوم كةاه  بقايةا الحضةار  البابليةةأ  إلةى لون فة مصر تماما كما بقةة بةر  بابة 

. ومةع  لةك   يودةد اي وإيرانللستة وعشرين بردا التة ما زالت قائمة لون فة العراق 

 ألبنيةةفةة مصةر.  لةك ر ة  ان هنةا  بقايةا  من محمد انه قد بُنةة لهذا البر  المزعوم اار

مة محتفظةةة بشةةكلها كاملةةة. فةةالبر  المزعةةوم كةةان التةةة بقيةةت دةةلي لمهةةرام إتةةافةتافهةةةأ 

بةر  مةن هةذا  ألي  يودد بقايا والحقيقة انه . األهرامالمن تلك  اهمية اك ردوف يكون 

 النو  فة مصر. 

بناء برج  ، عنبما فيهم موسى من الكت اب العبرانيين أومن المؤرخين  أحدلم يذكر 

Ziggurat  في مصر 

 لةك البةر  المزعةومأ لكةان والةدا مةن عجائةب  دةدر لوعتبار هو انةه لةو وُ آت امر

جِّ    فةة الكتابةال المصةرية كإنجةازه  الدنيا القديمة. ولكان قد ُ كر من عد  ملرتينأ ود 

 األهرامةةالالتةاريخة التةةذكاري الفريةةد والمجيةةدأ الةةذي بةةه يفتخةرون اك ةةر مةةن  يةةره مةةن 

 والهياك . 

الذي  كةره فةة وصةف لةه تةول  هيروةوتسقد ُ كر من الملرتين م    فبر  باب 

نفسةةه مصةةرأ إتةةافة لعةةد  مةةلرتين  قةةد زار هيةةروةوتسالقةةرن الخةةامس قبةة  المةةيوة. و

انه ُودةد  لةك  الد. ومع  لك ل  يذكر اادكندرية وكتبوا عن مصريونانيين قد عاشوا فة 

التة كانت فة بوة ما بين  Zigguratة مصر اي بر  م   انه قد ُودد ف اوالبر  العالة 

 النهرين. 

كما ان مودى الةذي كةان معاصةرا لةذلك الفرعةون لة  يةذكر ان م ة   لةك البةر  قةد 

علةةى   لةةك ر ةة  ان مودةةى قةةد  كةةر بتفصةةي  فةةة دةةفر الخةةرو  رةوة فعةة  فرعةةون بُنةةةأ

مةن مصةر. كمةا ان  تةرو  العبةرانيين فرعةون مةن دهةة إلةىهللا التة نقلها مودةى  اوامر

له كما زع  محمةد فةة  مستشارا   اوكان رئيس وزرا  لفرعون  مودى ل  يذكر بان هامان

 قد قاومه فة مصر.  قورل – ان قارون اوالقرآن. 

الةدفا  عةن هةذا الخطةا  اراةواين  لظت بان ك يرا من المسةلمين فةة ا نترنةت الةذ

 .هامةا امةراالقرآنةأ قد دعلوا للعدة القلية  مةن الطةوب المحةروق الةذي ُودةد فةة مصةرأ 

 عاليةا   بردةا   ىزمةن مودةى قةد بنة الطةوب القليلةة دةوف تُ بةت ان فرعةونقطةع وكان تلك 
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مةا  إ اوهةو  هة  األمن هل   قد تجرا ان ينةاقش الموتةو   الدوص  السحاب. ولكن   

التة كان يبنيها دكان ما بين النهرين من ادة  ا تصةال بةآلهته  قةد ُودةدل  األبرا كانت 

ان يةدلعة  إنسةانتجةرا  فإ افة مصر. ان  لك هو موتو  تادر لك  من يوة ان يدلعيه. 

ان  واراةدةنةأ  3511و لةك منةذ  أعلةى دةط، القمةر ا  مبنية كريستالمن  ا  بان هنا  قصر

ل على دةط، القمةرأ فانةه استيالكرمن حس  النقاش من تول ودوة بعض المواة يقرر وي

للواقع التةاريخة. انةه يُظِهةر انةه  يةر مهةت  فةة الحقةائق التاريخيةةأ ولكنةه  يكون متجاهو  

السةذ  الةةذين    األشةةخاا امةام األقةة يريةد ان يجعة  ترافتةةه ممكةن الةةدفا  عنهةاأ علةى 

ن التةةاريخ والعلة أ ولكةن يميلةةوا لهجةر الحقةةائق مةن ادةة  ان يسةلِّموا بالحقةائق الُمبرهنةةة مة

 اة الخرافال. لمحدِّ  األدطورييتبنوا السرة 

ودةوة قصةر ترافةة قةد بُنةة  اةعةا مةن ادة  ت بيةت  كريسةتالفلما ا مناقشة ودةوة 

ونفةس الموتةو  دةاري المفعةول لكة  مةن يريةد ان  دةنة؟ 3511على دةط، القمةر قبة  

وهو ان ودوة بعض قطع الطوب المحروقة فة مصرأ من   يتمسك بالموتو  الضعيف

مصةةر ابرادةةا  ادةة  الةةدفا  عةةن الموتةةو   يةةر التةةاريخة ان المصةةريين قةةد بنةةوا فةةة 

 م   البابلية.  Ziggurats زقورال

  في الكتاب المقدس.  ، مخالف لسرد سفر استيران خطأ محمد من جهة هامان 

مةن  ريخة دسةي  لمحمةد وهةو الطريقةة التةة بهةا ادةتعار ادة  هامةانهنا  تطا تاو

رئةيس وزرا  للملةك  او . لقةد كةان هامةان مستشةارا  دةرةهالكتاب المقدسأ وادتخدمه فةة 

وهةةو  Xerxesادزركسةةيس  ـبةة وقةةد لق،ةةق البةةال ون الشةةويروش. شوالفاردةةة الشةةوير

قبةة  المةةيوة. ولكةةن  465 – 415ك الفاردةةة. وقةةد عةةاش بةةين ا دةة  اليونةةانة لةةذلك الملةة

الةةذي قرابةةة  أرئةةيس وزرا  لفرعةةون زمةةن مودةةى اوكمستشةةار  هامةةان قةةد اةتةة  ا  محمةةد

دنة بةين مودةى  0121من مصر. فيودد هنا   ليينيقب  الميوة قد اتر  ا درائ 0445

 وهامان.

فيف من هذا الخطا الكبير فة اقتباس القرآن من بعض المسلمين فة محاولته  التخو

 كتةاب ادةتير ويشةككوا فةة دةرةه عةن هامةان اهميةةأ يحةاولون ان يقلِّلةوا مةن دفر ادةتير

و لك على اي لال   يلغة لقيقة ان هامان قد وملامرته تد اليهوة التة يذكرها السفر. 

ان محمةةدا  قةةد ادةةتخدم ادةة  هامةةان فةةة  يةةر موتةةعه ظهةةر ألول مةةر  فةةة دةةفر ادةةتيرأ و

ةد إصةحالا  فةة مناقشةة دةفر  وتاريخه. وفة نهاية هذا البحث عةن هامةانأ دةوف نخصل

ادتير ونقاط الهجوم اادومةأ التة هة ماتو   من افكار بعض الملحدين. ودةوف نةرة 

 عليها.

 ال يوجد أي شك من جهة خطأ محمد الجسيم في النسخ واالقتباس  

. فادة  هامةان لة  يظهةر فةة التةاريخ قبة  دةفر يختد فة دفر ادتير ن اد  هامانا

اي  أكةةةرئيس الةةةوزرا وكالمستشةةةار ا ول  ادةةةتير. ولقةةةد ظهةةةر هامةةةان فةةةة دةةةفر ادةةةتير
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 الشخد ال انة فة السلطة بعد الملك. فاقتباس محمد لشخصةية هامةان لة  يكةن محصةورا  

الوظيفةة التةة كانةت لهامةان عنةد الملةك  او أ ولكةن اقتبةاس نفةس المكانةة فة اقتباس ا دة

لةه  الفاردة. فلقد اةلعى محمةد بةان هامةان كةان بم ابةة رئةيس وزرا  لفرعةون ومستشةارا  

كان يريد ادتخدام  اتيال مذكور  فة الكتاب  الذي يدل على ان محمدا   األمرله.  وموزما  

انةةه صةةالب ولةةة  عنةةد مسةةتمعيه يتةةر  انطباعةةا   و لةةك لكةةة أالمقةةدس بطريقتةةه الخاصةةة

وكةان يريةد ان يختلةق لةواةث تاريخيةة دديةد  لكةة ينةافس  ويعرف ك  عناصر التةاريخ.

 الكتاب المقدسأ ولكن بدون اعتبار للهيك  التاريخة التة عاشت فيه هذه الذاتيال. 

كةان قيقةة انةه عنةدما  ير مودوة فةة اي وايقةة مصةرية. والح كذلك فان اد  هامان

. م ةال مصةريا   فة تدمته أ كانوا يعطونةه ادةما   ادنبةرون اي المصريون يسخِّ  الفراعنة

. كيةف (45  40التكوين  )دفر "اد  "َصْفنَاَل فَْعنِي،َ   لك يودف الذي اُعطة من فرعون

الذي يعوة لبداية القةرن الخةامس ق.م. ان يُلصةق  اي هامان أيمكن ان هذا ا د  الفاردة

 فة زمن فرعون الذي عاش فة القرن الخامس عشر ق.م. انه لقيقة اتترا  من محمد. 

  بةةد فةةة نهايةةة هةةذا البحةةث ان نةةذكر محةةاو ل بعةةض المسةةلمين اليائسةةة ان يجةةدوا 

 .به لهامةانالمصرية على اد  مشةا األدما . فصاروا يفتشون بين األزمةمخردا من هذه 

الحضةارال فةة  ا نةىوالحقيقة عندما تفتش فة كتابال لضار  م   المصةرية التةة هةة 

يشةتر  بةبعض الحةروف مةةع  العةال  فةة كميةة الكتابةال والمنقوشةالأ   بةةد ان تجةد ادةما  

كعامة   HMNولكةن ودةدوا ادة   أا د  الذي تفتش عنه. ول  يجد المسلمون اد  هامةان

قةد تعنةة  Hفة مكان ما فة مصر. فتلك الحةروف   تعنةة هامةان.  اة  لةرف فة ورشة 

يكتبةون  األوروبيةينالمصةرية مةن  كتلةاب األدةما لرف ل فةة اللغةة المصةرية ليةث ان 

ولةةيس هامةةان. وهنةةا  فةةة اللغةةال المصةةرية  . ممةةا يجعةة   لةةك ا دةة  لمةةنHالحةةا  ب 

 ن لُكتب بكام  لروفه. لو كان  لك ا د  هاما ليث vowelsلروف 

ولكةن كمةا  .لتةى مهنةدس فةة ورشةة اوكعامة   لة  يكةن ادةمه معروفةا   ا  ان هامان

 إابةال. اة    يودةد اي األهميةةفة  وتعه القرآن شخصية رئيسية فة مصر بعد فرعون

 آتةر امةرنةا  ان تلك الورشة تعوة للقرن الخامس عشر قب  الميوة اي زمةن مودةى. وه

وهو لو كانت تلك الورشة هامة وليس بنا  عاةيأ كيف يجرال هامان ان يضع ادمه عليه 

بدون اد  فرعون. ك  هذه المعطيال تدل على ان تلك الورشة عبةار  عةن بيةت مصةري 

 رئيس وزرا  كان عنده فة تلك الحقبة.   اووليس له عوقة فة فرعون  ألعائلة عاةية

قد ادتعار من دفر التكةوين لةول الشةعب الةذي عةاش بعةد  مدا  لقد راينا كيف ان مح

ظانا انه يص  بةه السةما . لقةد ادةتخدم محمةد نفةس الفكةر   عاليا   أ الذي بنى بردا  الطوفان

الةذي يةدل علةى انةه قةد  األمةرلةدات فةة مصةر.   انهةا إياهةا نادةبا  وتقريبا نفس الكلمالأ 

س مةةن ادةة  تشةةكي  اةعائةةه. ان نسةةخ محمةةد مةةن الكتةةاب اعتمةةد علةةى دةةرة الكتةةاب المقةةد

 وات،   يمكن ةلضه.   امرالمقدس فة  لك الم ال هو 

لقد دبق وفندنا بطون ا ةعا  القرآنة من دهة البر  من نالية تاريخية. وبصور  

 او بتفصي  وةقة ولكنه ل  يةذكر هةذا البةر  تاصة كيف ان مودى الذي  كر عن فرعون
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 مردةةع قبةة  القةةرآن. و كرنةةا ان ادةة  هامةةان بةةاي. كمةةا ان  لةةك البةةر  لةة  يُةةذكر الزقةةور 

وكيف ان محمدا قد نقله بكام  ادةمه ووظيفتةه التةة كانةت لةه فةة  مختد فة دفر ادتير

قةد  ا  شةك مةن ان محمةد اةنةىمصةر وقصةر فرعةون. فةو يودةد  إلىقصر الملك الفاردة 

 إلةةىنسةةب مةةا يقتبسةةه قةةد  هولكنةة أكمةةا عاةتةةه فةةة ا قتبةةاس مةةن الكتةةاب المقةةدستصةةرف 

مختلفةأ و لك لكة يبدو انه صالب ولة منافس للكتاب المقةدس.  وامكنةعصور مختلفة 

ولكن بدون الترام للهيك  التاريخة وعاةال الشعوب وتقاليةده . وهةو بةذلك مقلةد بةدائة. 

خلصةةةةةوا مةةةةةن موتةةةةةو  اةعائةةةةةه بةةةةةولة.ويت ادةةةةةاليبهوعلةةةةةى المسةةةةةلمين ان يميةةةةةزوا 
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  دفر ادتيراادوم و
 هجوم اإلسالم عليه لرفع التركيز عن خطأ محمد التاريخي

 التاريخي لسرد الكتاب المقدس عن هامان األساس

رأ الفتةا  اليهوةيةةأ الملك الفاردةة قةد اتتةار ادةتي الشويروشان  يذكر دفر ادتير

له قةد تةدم علةى بةاب  الذي كان قد اتخذها ابنة  ادتير  ع  . كان ُمرةتايكملكة بدل وشتة

 ن مةن الخصةيان الةذين كانةا مةن لةراس بةاباكان قد لاكها اانة الملكأ قد اكتشف ملامر   

التةة بةدورها اطلعةت الملةك علةى  لةك بادة   . ولقةد ابلةغ مرةتةاي ادةتير بةالملامر الملك

مرةتاي. وبعد التحقيق قد ُلك  على الخصيين بالمول. ولقد ُدةج  بعةد  لةك الحةاةث فةة 

 بحضور الملك.  األيام اتبار

واعطةةاه مكانةةة فةةوق كةة   كيةةف ان الملةةك قةةد رفلةةع هامةةان ايضةةايةةذكر  دةةفر ادةةتيرو

 .(0  3ادتير  األََداِدة، )فر هامان كابن هََمَدااَا مساعديه. فيذكر الس

ميةون هة  وا ةوأ التةة كانةت قبيلةة اةوميةة قويةة. لقبةا لملةو  عمةاليق لقد كان ادا 

. لقةد  كةر مودةى والةدا  مةن اادةرائيليينالمنافس ليعقوب اب  األ نس  عيسو الذي كان 

آتر من ملو  العماليقأ قد  (. وهنا  ادا 7  24عدة  )دفرذه الملو  تحت لقب ادا  ه

دةةفر )عةةن تلةةك المعركةةة فةةة  . تجةةد دةةرةا  ادةةرائي ملةةك  اولأ هُةةزم مةةن الملةةك شةةاول

 .(05و 04 وااصحالينصموئي  ا ول 

مالكة العماليقية. وكما ان دةده ا ول عيسةو من العائلة الينحدر كادادة كان  هامان

الةذين كةانوا  اادةرائيليينلاول ان يقت  يعقوبأ فان العماليق فة تاريخه  كانوا يقاومون 

. لقةد قةاوم واألنبيةا له  الشريعة  يا  عطِ مُ  أعابدين هلل ودعله  هللا مستقرين فة ارض كنعان

ولةةاربوه  محةةاولين ان يمنعةةوه  مةةن ةتةةول ارض  فةةة بريةةة دةةينا  ائي إدةةر عمةةاليق

 . رفدي  فة بريةالموعد. ولقد هزمه  مودى 
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 ال دةةةذور تاريخيةةةةأ ولةةةيس انةةةه شةةةة   ادةةةرائي  نةةةرا بةةةان عةةةداو  عمةةةاليق إ ا  

بان مرةتةاي لة  يسةجد لةهأ قةد اهتةا    لظ هامان. فم و عندما ُمستحدث من دفر ادتير

واراة ان يستغ  مكانته عند الملك وكرئيس وزرا أ من اد  إباة  اليهوة فةة كة  ا قةالي  

 .إايوبيا إلى ونة من الهندثالتة كانت تشكِّ  المملكة الفاردية والتة كانت ممتد  فة تلك ا

   اليهوة اباة تطة  لقد لا  هامان

ق  بَْيَن  "فَقَاَل هَاَمانُ   ا ُمتََشتِّت  َوُمتَفَرِّ لِْلَملِِك اَْلَشِويُروَش  ]إِن،هُ َمْوُدوة  َشْعب  م،

ُعوِب َوهُْ   َ يَ  ُعوِب فِة ُك ِّ بِوَِة َمْملََكتَِك َوُدنَنُهُْ  ُمَغايَِر   لَِجِميِع الشا ْعَملُوَن الشا

فَإَِ ا َلُسَن ِعْنَد اْلَملِِك فَْليُْكتَْب اَْن يُبَاُةوا َواَنَا  تَْرُكهُْ .ُدنََن اْلَملِِك فَوَ يَلِيُق بِاْلَملِِك 

ِة فِة اَْيِدي ال،ِذيَن يَْعَملُوَن اْلَعَمَ  لِيُْلتَى بِهَا إِلَى  اَِزُن َعَشَر َ آ َِف َوْزنَة  ِمَن الْفِض،

 9و 1  3 اْلَملِِك." ادتير َتَزائِنِ 

لةدواهاأ مةن  با  ُمسةتغرَ  امةرا  وهذه الملامر  التة كانةت لهامةان تةد اليهةوة لة  تكةن 

تفريق عنصري قد ُدةجلت لتةى فةة القةرن  نمت عنليث انه كانت هنا  ملامر  مماالة 

يُشةك،ك فةة  إ اهةوة. فكيةف النازية. ليث هتلر تطك فةة إبةاة  الي الماتة فة ارض هتلر

التقليةديين  األعةدا ملامر  قد قاةها شخد ادادة من نس  العموقة الملوكة الذين كانوا 

 فة تاريخه .  لإلدرائيليين

  هناك حقائق روحية ودروس عظيمة يقدمها سفر استير

أ فةان السةفر فريةد الخاط ة للذين يوةون فةة التشةكيك فةة دةفر ادةتير اثرا بعكس 

الكتاب المقةدسأ مةن ليةث انةه يتمتةع فةة ردةالة مركزيةة تةدور لةول الحةرب  ادفاربين 

الكنيسةةة المصةةلية التةةة توادةةه  إلةةىالروليةةة تةةد قةةوا الشةةر. فترمةةز ادةةتير فةةة السةةفر 

. فةةة السةةفر بشخصةةية هامةةان إليةةهيقةةوةه الشةةيطان عةةدو النفةةوسأ المرمةةوز  اتةةطهاةا  

لشيطان يحيك ةائما الخطك مةن ادة  تةدمير الكنيسةةأ ويختلةق افتةرا ال تةد المةلمنين فا

 الذين يحبون الرب. 

 اانةا الصةوم فةة محاربةة الشةيطان. فعنةدما  اهميةةمن دهة  ا  هام م السفر ةردا  ويقدِّ 

 ااصةحالهللاأ فانه يحرِّ   را  الرب للعم . فنقرا فة  امام  الشعب نفسه ا تطهاة يذلِّ 

 ال الث  رابع والعدةال

"فِة ُك ِّ ُكوَر   َلْي َُما َوَصَ  إِلَْيهَا اَْمُر اْلَملِِك َوُدن،تُهُ َكانَْت َمنَاَلة  َعِظيَمة  ِعْنَد 

. َواْنفََرَش ِمْس،  َوَرَماة  لَِك ِيِريَن".  اْليَهُوِة َوَصْوم  َوبَُكا   َونَِحيب 

 ن تةول الصةومأ لةيس فقةك مةن ادةتيرفيُظِهر السفر بان تلك الملامر  قد ُودهت مة

 فقد اشتركوا فة صوم لمد  اوث ايام.  الشعب؛ولكن من دميع 

تةغوط ظالمةة  إلةىهو تشجيع كبير لك  المسةيحيين الةذين يتعرتةون  ودفر ادتير

رينةا ان لكومةال. فالسةفر ي اويُعاملون بعدم العدل على يد شةعوب  إ وادتبداةأ ويتالمون 

فة عوقةة وايقةة بةاهللأ كمةا كانةت ادةتير فةة عوقةة وايقةة بالملةك كعرودةهأ فانةه  شخصا  



 95 اادوم ودفر ادتير

 

  جانية ليست للبيع()نسخة م 

 

الملةةو  فةةة ووتوصةةه .  اثتةةرينلكةةة يصةةلة ويتشةةفع مةةن ادةة  مصةةير  يُعطةةى دةةلطانا  

 ملك الكون الحقيقة وهو الرب.  إلىالكتاب المقدس مرارا يرمزون 

المخلص والممثل للجنس  بأنه، تيربصورة واضحة في سفر اس إليهالمسيح مرموز  

 مع هللا  لإلنسانيةوالذي أعاد الشركة الروحية  ،البشري أمام هللا

فةة معنةةى نبةوي فريةد مةن دهةةة ةور المسةي، فةة تةوا وعةةدم  يتمتةع دةفر ادةتير

ما دةقك فةة شةركته الروليةة مةع هللا و لةك عنةد اانسةانهو  الجةنس البشةري. فلقةد فَقَةَد 

يذكر بادتمرار تطايانةا امةام  ألنهى فة الكتاب المقدس المشتكةأ الخطية. والشيطان يُدعَ 

ونسةبة  ن الشةةيطان قةةد ُرفةةض مةةن هللا بسةةبب اورتةةه علةةى هللاأ فانةةه يقةةول بةةان هللا    .هللا

ان يقبلنا بسبب تطايانا. لذلك فالشةيطان يرانةا كجةنس يجةب ان يهلةك تمامةا  ايضايستطيع 

 كشعب يجب ان يُباة.  اادرائيليين ا كان يرا هامانكم

فُكةة   القضةةيب الةةذهبة.ب فةةة دةةفر ادةةتير إليهةةاالشةةركة الروليةةة مةةع هللا مرمةةوز و

اِتلِي،ِة َولَْ  يُْدَ أ كان يُْقتََ   إلى َةَتَ    إنسان اِر الد، إِ ، ال،ِذي يَُمدا لَهُ اْلَملُِك قَِضيَب اْلَملِِك إِلَى الد،

قةد ودةد نعمةة  اانسةانان  لةك  الداتلية معناهالذ،هَِب. فْمد الملك القضيب لمن يقف بالدار 

كةان يحةدث الحرس يقتلةه. و الدالقضيب لتجنب ان  اانسانفة عينة الملك. فحا  يلمس 

أ فةة ان يقةف البائةهتعلةق بمصةير أ عندما يكون له قضةية هامةة تان يضطر إنسان ناةرا  

ان الملك يمد له القضيب الذهبةأ ويسةم، لةه  و  متامِّ  .فة الدار الداتلية ليث الملك دالس

 ان يقدم قضيته. 

وادتير ر   انها كانت الملكةة وفةة عوقةة مةع الملةك كزودةة وملكةةأ لكنهةا وقفةت 

م قضةية الق إليهاالخطرأ متاملة ان الملك يمد  كانكعبد  فة  لك الم ضيب الذهبة. لكة تقدِّ

  . من هامان بااباة شعبها الُمهد،ة 

مةع  ازلةةالمسي،أ الذي ر   كونه فة اتحاة  إلىفة هذه الحالة ترمز  وكانت ادتير

الشركة مع  أ طالبا  إنسانبصور   دا  تجسِّ مُ  ارتنا إلىأ لكنه نزل األقدسفة ال الوث  اثب

 إليةه اثبان يمةد هللا  را  نتِظةمُ  .أ ولكةن كانسةان عبةداألزلةةأ ليس بصفته ابةن هللا اثبهللا 

بسةبب دةقوطها فةة الخطيةة. فالمسةي، كةان يطلةب  اانسةانيةالشركة الرولية التة فقةدتها 

دميعا قد فقدناها. وصرنا تحت لك  المول. وصةار  إننابسبب  لإلنسانيةالشركة الرولية 

 . األبديباةتنا ولرماننا وهوكنا الشيطان يطالب فة إ

هللا القدوسأ قد ادتعاة الشركة الروليةة المفقةوة  مةع هللاأ  امامكمم لنا  وهكذا يسو 

بعكةةس مةةا عاشةةه  األرض.و لةةك مةةن تةةول لياتةةه الكاملةةة التةةة عاشةةها كانسةةان علةةى 

خطا . وهكةذا كمةا الذين دميعا ولدوا فة الخطية وعاشوا ك أمن الجنس البشري اثترون

العوقة مع الملك فة دلودها فة المكان الذي يجلس به العبيدأ فةان يسةو  قةد  نالت ادتير

أ من اد  ان لإلنسانيةأ و لك من تول وقوفه كعبد مم   لإلنسانيةادتعاة الشركة مع هللا 

 يستعيد الشركة المفقوة  مع هللا لصال، ك  من يلمن به. 
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قد وقفت فة المكةان الةذي كةان ممكةن ان يجلةب لهةا  آتر وهو ان ادتيرهنا  شة  

ض لم ة   لةك الخطةر. لكنهةا  المول.  لك ر   انها كانت الملكة ول  تكن بحادةة ان تتعةرل

وهةو ان تلغةة مردةوم   كةان عنةدها قضةية هامةة ألنةهوقفت هنةا  كعبةد . لقةد قبلةت  لةك 

كةان فةة دةوهر هللا ويتمتةع  اصةودوف يبيد شعبها. والمسي،أ ر   انةه الذي كان  هامان

أ وقَبِةةَ  ان فةةة نفةةس المجةةد ومعبةةوة مةةن الموئكةةة فةةة السةةما أ ولكنةةه وتةةع مجةةده دانبةةا  

قةد كنةا تحةت لكة   إ  .هللا كعبةد يحمة  قضةيتنا امةاموان يقف فة السالة البشةرية  أيتجسد

  وا نفصال الدائ  عن هللا. األبديالمول 

لقد كان عدو النفوس يتهمنا بان هللا   يسةتطيع ان يقبلنةا بسةبب ان هللا قةدوس ونحةن 

مةن هللا  قةد وقةف فةة السةالة البشةرية كانسةان كامة أ طالبةا   ن وتطا . ولكن يسو ومتعد

ان يرفع الدينونة عن شعبه ودنسه البشري الذي بال يشتر  معه فة الطبيعة ولكن  اثب

ة. ويسو  له الحق ان يرفع هذه اللعنة والدينونة عن شعبهأ  لةك بسةبب انةه قةد بدون تطي

نالةت نعمةة مةن الملةك ومةد لهةا  بةدل التعةدي. وهكةذا كمةا ادةتير ةافعةا   مال على الصةليب

القضيب الةذهبة ودلسةت مةع الملةك كمم لةة لشةعبهاأ ورفعةت لكة  المةول الةذي كةان قةد 

قةةد ُرفِّةةع كانسةةان علةةى عةةرش هللاأ  بعةةد قيامتةةه مةةن ا مةةوال هكةةذا يسةةو  .مةةانفرتةةه ها

مردوم المةول الرولةة عةن كة   ووديك وشفيع لهاأ رافعا   لإلنسانيةودلس عليه كمم   

 من يلمن به. 

عظيمةة تجعة  موتةو  الفةدا  الةذي قدمةه  ك  دةفر فةة العهةد القةدي  يحةوي كنةوزا  

لبشةري ُمدركةة ابعةاةه مةن نفودةنا وعقولنةا.  لةك مةن تةول النبةوال المسي، عن الجنس ا

 ما  قةدِّ يةدل علةى ةور المسةي، بطريقةة رمزيةة عميقةة مُ  الرمزيةة. ودةفر ادةتير اوالمباشر  

 األبةديلدور المسي، فة الفةدا  وتةوا الجةنس البشةري ورفةع لكة  المةول  نبويا   ودها  

النزيةةه ان يحبةةه ويقةةدر عملةةه الفةةدائة  اانسةةانك  يجعةة  وادةةتعاة  الشةةركة مةةع هللاأ بشةة

 ويعبده. 

هنةةا  فةةة الكتةةاب المقةةدس الك يةةر مةةن النبةةوال المباشةةر  التةةة تنبةةال عةةن مجةةة  

  6  9 المسي،. من هذه النبوال المباشر  نراها فة دفر اشعيا 

يَاَدةُ َعلَى َكتِفِِه َويُْدَعى اْدُمهُ َعِجيبا   "ألَن،هُ يُولَُد لَنَا َولَد  َونُْعطَى اْبنا  َوتَُكونُ  الرِّ

 "الس،وَِم.ُمِشيرا  إِلَها  قَِديرا  اَبا  اَبَِديلا  َرئِيَس 

والتةة   ويودد م ةال النبةوال المباشةر  فةة العهةد القةدي  التةة تةتكل  عةن المسةي،. 

 مجال لذكرها فة هذا الكتاب.

ويوسف هو  خالل نبوات رمزية مثل استير إظهار الكتاب المقدس عمل المسيح من

 جزء من خطة هللا في التعليم النبوي  

النبةةةوال الرمزيةةةة هةةةة ادةةةلوب الةةةولة فةةةة إظهةةةار لقةةةائق روليةةةة عةةةن المسةةةي، 

اشخاصةا  نجد فة العهةد القةدي  ان هنةا  وشخصيته وفدائهأ إلى دانب النبوال المباشر . ف



 97 اادوم ودفر ادتير

 

  جانية ليست للبيع()نسخة م 

 

وظةائف كةان المسةي، دةوف يقةوم بهةا بعةد تجسةده. ومةن هةذه لةبعض  م ا    اورمزا   كانوا

ابن ابراهي . يذكر دفر التكةوين  إدحاقالشخصيال الرمزية نذكر يودف ابن يعقوب ابن 

  نقرا ان يودف قد بيع من اتوته بعشرين من قطع الفضة. كما 

فََسِمَع لَهُ «.  ن،هُ اُتونَا َولَْحُمنَا "تََعالُوا فَنَبِيَعهُ لِوْدَماِعيلِيِّيَن َو  تَُكْن اْيِدينَا َعلَْيهِ 

ار  فََسَحبُوا يُوُدَف َواْصَعُدوهُ ِمَن اْلبِْ ِر َوبَاُعوا  اْتَوتُهُ. َواْدتَاَز ِرَدال  ِمْديَانِياوَن تُج،

ِة. فَاتُوا بِيُوُدَف الَى ِمْصر"    37تكوين )يُوُدَف لِوْدَماِعيلِيِّيَن بِِعْشِريَن ِمَن اْلفِض،

 (21و 27

أ توميذه وهو يهةو ا الدمن  المسي، يسو دوف يُسل،  ما كان  إلىو لك نبويا يشير 

 05  26و لك ب واين قطعة من الفضة. ونقرا عن تسلي  يسو  فة متى 

 إلةى. وهةذه نبةو  رمزيةة تشةير السجن ر   انه كان بري ا   إلى ولقد ُةفع يودف ظلما  

مةن ادة  ان يُقتة . ولقةد ُصةلب يسةو  بةين  الرومةان إلةى اليهوة قد دةللموا يسةو  كيف ان

 . األرضالوليد البار الذي عاش على  اانسانلصينأ  لك ر   انه كان 

ةر الحلة  الةذي للمةه  فرعةون امةامولقد ادتُدعة يودف من السةجن لكةة يم ة   ويفسِّ

فرعةون. وعنةدما  امةامولقةد  يلةر ردةال فرعةون موبةس يودةف ووقةف يودةف فرعون. 

يودةف  اصةب،اعلةى مقةام فةة مصةر. وبهةذا  إلةىفسلر يودف لل  فرعون بدقةةأ قةد ُرفِّةع 

ةد األمةوالقةام مةن بةين  يسةو  قةدليسو . فبعد مول  رمزا نبويا    إلةىوصةعد  أبجسةد ممج،

بنادةوتهأ تمامةا كمةا دلةس علةى  عرش اثب. واليوم يجلس يسو  على العةرش السةماوي

 هذا العرش فة  هوته. 

وبيةع كعبةد. ولقةد تةزو  فتةا  مصةرية و لةك  لقد ُرفض يودف من اتوته العبرانيين

فيسو  كةان قةد ُرفةض مةن  النبوي مقام السلطة. وهذا له معناه  إلىبعد ان ُرفِّع فة مصر 

كالمسيا. ولكةن  اليهوة ما زالوا يرفضون يسو تاصته بحسب الجسد اي اليهوة. ومع ان 

 امميةةعرودةهأ هةة  ايضاك ير  فة العال . فكنيسته التة هة  ألم المخلد  اصب،يسو  

 . امميةأ تماما كما زودة يودف كانت مصرية اي فتا  األولىبالدردة 

اس من ك  فجا  الن أليث كانت هنا  مجاعة األم ؛يودف مدبر الطعام لك  وكان 

ليسو  الذي بعد قيامته ودلوده علةى  و لك يشير نبويا   .من يودف امة لكة يشتروا قمحا  

 ة النعمة لجميةععطِ ومُ أ مةافة ك   إنسان يلمن بهلك   وشفيعا   صا  خلِّ صار مُ  اثبعرش 

 الذين يصلون إليه.

 ألنهة ا تةوالتقةوا بيودةف. ولقةد تبكل  أمصر لكة يشتروا قمحا   إلىاتوته دا  وعندما 

الةذين بةاعوه للمصةريين. وبعةد ان  المةديانيين إلةىمعاملته وبةاعوه  ادا وافة الماتة قد 

دوف يحدث فةة  األمرو فر تطيته .  ال  إليه اعترفوا بخطيته أ ادتعلن يودف نفسه 

  01  02 . فيذكر دفر زكريالمرضاانية  عندما يعوة يسو  األتير  األيام
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َعاِل  "َواُفِيُض َعلَى بَْيِت َةاُوَة َوَعلَى ُدك،اِن اُوُرَشلِيَ  ُروَل النِّْعَمِة َوالت،َضرا

ِذي طََعنُوهُ َويَنُوُلوَن َعلَْيِه َكنَائِ،  َعلَى َوِليد  لَهُ َويَُكونُوَن فِة 
فَيَْنظُُروَن إِلَة، ال،

 فِة َمَراَر   َعلَى بِْكِرِه." َمَراَر   َعلَْيِه َكَمْن هُوَ 

دةوف يةرون  اادةرائيليينان  فالمتكل  هنا هو هللا بنفسه. وكما نرا من نبو  زكريةا

قةد  انهة . ودةوف يكتشةفون عنةدها علةى الصةليب عنةدما ُدةمِّرعومال المسامير فة يديه 

روا المسةي،  مةن  02-01 األعةداة. ويوتة، زكريةا فةة األنبيةا المتجسةدأ إلةه طعنوا ودمل

 الكلمال على صلبه  للمسي،أ بهذه  اادرائيليينأ مدا لزن ااصحالنفس 

َويَنُوُلوَن َعلَْيِه َكنَائِ،  َعلَى َوِليد  لَهُ َويَُكونُوَن فِة َمَراَر   َعلَْيِه َكَمْن هَُو فِة "

وَن فِة فِة  َ  َمَراَر   َعلَى بِْكِرهِ  لَِك اْليَْوِم يَْعظُُ  الن،ْوُل فِة اُوُرَشلِيَ  َكنَْوِل هََدْةِرما

وَن. َوتَنُوُل األَْرُض َعَشائَِر َعَشائَِر َعلَى ِلَدتِهَا"  بُْقَعِة َمِجدا

رمز للمسي، المتال  كذلك  نتصةاره فةة  اوفحيا  يودف ةالة فة العهد القدي  كم ال 

. األرض امة مةن كة   إليةهقةد انجةذبت  امميةةبكنيسةة  ص  يسةو . ويتاألموالالقيامة من 

ف اليهوة عليةه انةه المسةي،. ودةوف ينولةون  لةك  لمرضوعند عوةته اانية  دوف يتعرل

. ودةوف يتبعةون يسةو  األولةىكةانوا قةد انكةروه ورفضةوه عنةد مجي ةه للمةر   انه بسبب 

 . وتضعت لهف فة مصر تماما كما عائلة يودف تبعت يود وإيمانبتوبة 

دانةب مهة  عةن  إلةىمشةيرا بةالرمز  هامة يتمتع بردالة  راينا دابقا بان دفر ادتير

كعبد فة طبيعة بشرية ولكن بدون تطيةة.  اثبهللا  امامد المسي، ووقوفه فة دالتنا تجسا 

. اابةاة تحت مردةوم  وقضيتهاأ تماما كما م ،لت ادتير شعبها الذي كان اانسانيةلقد م ،  

أ تعبيةر هللا السةماوي بوادةطة الةرول القةدس بةاثبمتحةد  األزلفر   ان المسي، هو منذ 

كامة . وكمةا راينةا ان  إنسةانأ ولكنه قد اعاة الشركة مع هللا بصةفته األقاني الوالد الم لث 

بمةةد الملةةك  إليهةةاللبشةةرية هةةو مرمةةوز  باثالشةةركة الروليةةة المفقةةوة  مةةع  إعةةاة  يسةةو 

وبةنفس الطريقةة التةة دلةس  كعبد .فة دلودها فة الدار الداتلية  ادتيرالقضيب الذهبة 

المردةوم الةذي كةان تةد شةعبهاأ  وازاللهةا القضةيب الةذهبة  الملك مع ادتير بعد ان مةد، 

 عنة عنا. لك  الل على عرش هللا رافعا   إنسانيتههكذا قد دلس يسو  المسي، فة 

  هناك انتقاد شرس من المسلمين ضد سفر استير

هنا  بعةض المسةلمين الةذين يةوةون ان يلغةوا الخطةا التةاريخة الجسةي  للقةرآن مةن 

. ان إلهةةودةلطانه ككتةاب  أ و لك من تول الطعةن فةة تاريخيةة دةفر ادةتيردهة هامان

وم على دفر ادتير هو بسبب انه المردع الةذي ُ كةر بةه هامةان للمةر  السبب فة هذا الهج

. ويقولةون بةان وهةة إلهةة الزهةر  . فيدلعة المسلمون بان ادتير مشتق مةن عشةتاراألولى

هةة لةه مةن آلإ همةون؛البابلة الرئيسة. ويقولون بان هامان هةو  االه مرةتاي هو مرةو 

الذي التف  به اليهوة فة  كرا نجاته  من الهةو   العيد-الفوري . ويدلعون بان يوم عيوم

عيةد فاردةة دةابق لتلةك الفتةر . ويسةتخدم هةل    بانةه -كةه تةده االذي كان هامان قد ل

ش وريالتةةة اتترعهةةا بعةةض الملحةةدين مةةن دهةةة الملةةك الشةةو األفكةةارن بعةةض يالمسةةلم



 99 اادوم ودفر ادتير

 

  جانية ليست للبيع()نسخة م 

 

افكةار تةوة ان تشةكك بةان الملةك ادزركسةيس  ؛Xerxesا ول  ادزركسةيس انهبق حق، المُ 

Xerxes  027الةةذي كةةان لةةه  الشةةويروشيقةةول دةةفر ادةةتير عةةن مةةا ا ول يتنادةةب مةةع 

 . و ية وزودة تحت اد  وشتة

ان الهجوم على ل او  و  بد من القوعلى هذه ا عتراتال بتفصي .  اديبدوف 

مةن دةةفر ادةةتير  قةةد اقتةةبس ادة  هامةةان لةن يغيلةةر الحقيقةةة مةن دهةةة ان محمةدا   دةفر ادةةتير

تطةةا محمةةد التةةاريخة  ابةةدامصةةر. فهةةذه ا نتقةةاةال لسةةفر ادةةتير لةةن تغطلةةة  إلةةىواةتلةةه 

 لقرآن. الجسي . انها فقك تزيغ انتباه السا   عن التركيز على تطا ا

كنز نفيس بين الكتب القانونية للكتةاب ك إليهفانه كان ةائما يُنظر  بالنسبة لسفر ادتير

على العاةال الفاردةية فةة زمانةهأ  المقدس. فكاتب السفر بالرول القدس قد اظهر اطوعا  

ثونةة. لديةه. وقةد،م تصوصةيال ك يةر  عةن تلةك ا واابت ان قوانين المملكةة كانةت مالوفةة  

لذلك فان ك يرين من البال ين يعتقدون بان الكاتب كان يعيش فة  لك العصر. وقد اقتةرل 

أ الةةد آبةةا  الكنيسةةة فةةة القةةرن ا ول مةةيوةيأ ان اادةةكندريةمةةن   Clement كليمنةةت

 مرةتاي نفسه هو كاتب دفر ادتير. 

 استير؟؟من هو احشويروش الملك المذكور في سفر 

ر هويةة الشةويروش الملةك المةذكور  او أ نوة هة تاريخية دفر ادتيرمن د ان نقرِّ

 ا ول؟ Xerxes هو ادزركسيسه   السفر.فة 

فة اتفةاق عمةن يكةون الشةويروش. معظمهة   ليسوابال و الكتاب المقدس فة ايامنا 

يظنون بان الشةويروش كةان لقبةا لملةو  فةارس فةة  . آترونيظنوا انه كان ادزركسيس

كتب  Richard Fixكان لقبا لملو  مصر. ريتشارة فيكس  تلك اثونة تماما كما فرعون

 Sir Henry Rawlinson السير هنةري راولنسةون ـب دا  ستشهِ يليد هذه الفرتية مُ  مقا   

 The Centuryووالمودةةةةةةةوعة البريطانيةةةةةةةةأ  Sayce دةةةةةةةايس والبروفسةةةةةةةور

Encyclopedia of Names  الذين دميعا ايةدوا فكةر  ان الشةويروش كةان لقبةا ولةيس

مقال ريتشارة فيكس ممكن راليته علةى ا نترنةتوادما. 
180
بعةض البةال ين يةدلون بةان . 

وفارس ملو  ماةي ألك ر من ملك منالشويروش الذي يعنة "القدير" هو لقب 
181
. 

لبةةةال ين آتةةةرين يعتقةةةدون بةةةان  إتةةةافةولكةةةن معظةةة  بةةةال ة الكتةةةاب المقةةةدس  

. ففةة ورقةة البةرةي المعروفةة ب khshayarshaمن ا د  الفاردة  مشتق   الشويروش

Elephantien Aramaic papyri   يظهةر الملةك تحةت ادةkys’rs وهةذا ا دة  هةو .

  .Xerxesنانة للملك وهو قريب ددا لود  اليو

 ونقرا فة مودوعة الكتاب المقدس 

والعبري  Khshayarsha"يودد تاكيد مطلق على ان ا د  الفاردة  

هة  Ahasuerusوالوتينة  Xerxesاو  Assouerosالشويروش واليونانة 

 182متراةفة تماما"



  القرآن والتاريخ 011

 

  جانية ليست للبيع()نسخة م 

 

علةى دبة  بيهسةتون فةة  هة منقوشال بلغةال مختلفةة مودةوة  بيهستونوكتابال   

مةن تةمنها و  Jeyhounabad بةالقرب مةن مدينةة إيةرانفةة  Kermanshah مقاطعةة

 .   على منقوشال للملك ةاريوستحتوي 

 خدمة مردخاي للملوك  

  6و 5 األعداةعلى مرةتاي. نقرا فة  ا  و يعطة ت ال انة من ادتير ااصحال

ْبِن َشْمِعة ْبِن  ْبُن يَائِيرَ  اْلقَْصِر َرُد   يَهُوِةي  اْدُمهُ ُمْرَةَتايُ  "َكاَن فِة ُشوَشنَ 

ْبِة ال،ِذي ُدبَِة َمَع يَُكْنيَا َملِِك  .بِْنيَاِمينِة  َرُد    قَْيس   قَْد ُدبَِة ِمْن اُوُرَشلِيَ  َمَع الس،

ُر َملُِك بَابَ َ  يَهُوَ ا  ."ال،ِذي َدبَاهُ نَبُوَتْذنَص،

أ كان دد مرةتاي بةين الةذين ارض باب  إلى اشراف يهو ا عندما دبى نبوتذنصر

انظةر ملةو  ال ةانة ). ايضةاوآتةرين  Jeconiah مةع الملةك يَهُويَةاِكينُ  اورشةلي دبُوا مةن 

بة تةمن قةد ُدة ق.م. ونعلة  بةان ةانيةال 597.  لك السةبة قةد لةدث عةام (24 وااصحال

 ق.م.  615دبة دابق قد لدث عام 

ب فةة تدمتةه فةة  تُري كيف ان نبوتذنصر 6-0 واألعداةا ول  وااصحال قةد ةرل

مةةن اليهةةوة الةةذين تةةدموا فةةة مملكةةة  اشةةراف اليهةةوة. وةانيةةال كةةان والةةدا   ابنةةا القصةةر 

دم فة مملكة فارس التة تعاقبت بعدها.  لك يفسِّر كيف ان مرةتاي وادتمر يخ الكلدانيين

دةةد  Kishقَةةْيس  الفاردةةة. مةةن ليةةث ان  الشةةويروشقةةد كةةان فةةة القصةةر تةةول مملكةةة 

كةان بةين  قَْيسةا  كةدانياليبةدو ان  .الذين دباه  نبوتذنصر األشرافمرةتاي كان من بين 

بةوا فةة القصةرالذين ق األشراف ابنا الفتيان  وبقةوا فةة تدمةة الملةو  الةذين التلةوا  أد ُةرِّ

 بوة ما بين النهرين فة فترال  لقة. 

  مختلفة من القصرأ كما اادز إلىوالحقيقة ان مرةتاي كان له دلطان فة الدتول 

ةار بيت النسا  من اد  ان يسةتعل  عةن ابنتةه التةة تبناهةا  امامنراه ك  يوم يدت  ليراقب 

  ادتير اي 

يَتََمش،ى يَْوما  فَيَْوما  اََماَم َةاِر بَْيِت النَِّساِ  لِيَْستَْعلَِ  َعْن َدوََمِة  "َوَكاَن ُمْرَةَتايُ 

ا يُْصنَُع بِهَا."  اَْدتِيرَ     (00  2 )ادتيرَوَعم،

مرةتاي كان الذي يدل على ان  األمريجلس فة باب الملكأ ا مرةتاي نر ومرارا  

ويسهر على دومة الملك. فلة   أمعي،نا من الملك لكة يراقب تحركال القصر أهاما   موظفا  

مكةان كمةا  أليالحرس فةة القصةر لة  يكةن بودةعه  الةدتول  ألنأ  لك عاةيا   يكن لاردا  

طبيعة العمة  هةذا لمرةتةاي  تكان مرةتاي يفع  وكان عنده السلطة فة عم   لك. وكان

نته من ان يكتشف ملامر    فة مراقبة ك  تد الملكأ قةد  الحرس والفعلة فة القصر قد مكل

 األمةرال ةانة.  ااصةحالمةن  23-20 األعداةنرا فة  الملكأ كمان من لرس الاكها اان

د طبيعة عم  مرةتاي الحساد فة القصرأ كضابك مخابرال معيلن مةن الملةك  ةالذي يلكِّ

 لةةك النةةو  مةةن  فةةةالقةةدما أ يسةةتامنون  ودةةكاألملةةو  الشةةرق  عةةاة    كةةانولتلةةك المهمةةة. 
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بدل ا عتماة كليةا علةى اشةخاا مةن  األقليالأامنا  مختارين من تمن     الخدمال ردا

 دنسه . 

 او لقد كان هذا النو  من الخدمة التة كان يلةيهةا مرةتةاي لملةو  فةارسأ كانةت 

 .  ا تمينية اامبراطوريةال انةأ ملدس  Cyrus زمن الملك كورش

 خميني في عصره أليعكس في كتاباته مميزات العصر ا كاتب سفر استير

و لك فة  Astages ال انة على الملك الماةي Cyrus بعد ان انتصر الملك كورش

د الماةيين والفةرس لكةة ق.م.أ قد و 551التة لدات لوالة عام  Pasargadaiمعركة  ل،

فة  فا  عترِ مملكتهأ مُ  إةار قد ُعرف فة لكمته فة  . تاريخيا  ا تمينية اامبراطوريةيشكِّ  

لهة  ةور فةة شةلون المملكةة كةالفرس  بةانه ان يشةعروا  إياه  و  أ داعِ ماةي امرا دلطة 

د القبيلتةين انفسه  مةاةي وفةارس  اشةراف أ ُمةدِتو  إمبراطوريتةهلتشةكي   اايةرانيتين. فولل

ة فة نظام الحك . ودةفر ادةتير م ة   اعةداةد هةذه الصةفة التاريخيةة كمةا نةرا فةة عةد  يلكِّ

 ا ول  ااصحال من 04و 03عدةي 

ْمُر اْلَملِِك نَْحَو َدِميِع ألَن،هُ هََكَذا َكاَن اَ )َوقَاَل اْلَملُِك لِْلُحَكَماِ  اْلَعاِرفِيَن بِاألَْزِمنَِة 

ن،ِة َواْلقََضاِ . بُوَن إِلَْيِه َكْرَشنَا َوِشي َاَر َواَْةَمااَا َوتَْرِشيَش  اْلَعاِرفِيَن بِالسا َوَكاَن اْلُمقَرِّ

َوَمَرَس َوَمْرَدنَا َوَمُموَكاَن َدْبَعةَ ُراَلَداِ  فَاِرَس َوَماِةي ال،ِذيَن يَُروَن َوْدهَ اْلَملِِك 

 .("يَْجلُِسوَن اَو،   فِة اْلُملْكِ وَ 

  3و 2فة العدةين  ايضانرا  لك 

"اَن،هُ فِة تِْلَك األَي،اِم ِليَن َدلََس اْلَملُِك اَْلَشِويُروُش َعلَى ُكْرِدةِّ ُمْلِكِه ال،ِذي فِة 

نَِة ال ،الِ َِة ِمْن ُمْلِكِه َعِمَ  وَ . اْلقَْصر ُشوَشنَ  لِيَمة  لَِجِميِع ُراَلَدائِِه َوَعبِيِدِه فِة الس،

 َدْيِش فَاِرَس َوَماِةي َواََماَمهُ ُشَرفَاُ  الْبُْلَداِن َوُراَلَدااُلهَا".

لةةة فةةة المةةاةيين والفةةرسأ قةةد م ، مُ  ا تمينيةةة اامبراطوريةةةهةةذه الميةةز  فةةة دعةة   

 األةلةة إلةداال ةانة. وهةذه  Cyrus ادتمرل عبر لك  الملو  الذين تعةاقبوا بعةد كةورش

قةد عةاش زمةن تلةك الحقبةة التاريخيةة التةة ابتةدال مةن عصةر  على ان كاتب دةفر ادةتير

 الولقة.  األديالال انة وادتمرل فة  Cyrusكورش 

م عودته مع المسبيين لكي يبني مدينة اوروشليم ث الذي قد عاد بأنهتمييز مردخاي 

 للقصر الفارسي من جديد 

لقةد  ر.وقد ادتُقب  من السكان كمحرِّ  مدينة باب  ق. م. قد ةت  كورش 539فة عام 

ة ب به السكان اليهوة الذين كانوا فة السبةأ كذلك رل، ب بةه البةابليون الةذين لة  يكونةوا رلل

المعبوة فة لرانأ وكةان  له القمر دنإيعبد  الذي كان لرانيا   نابونيدسمسرورين بالملك 

 فة باب .  عباة  مرةو  ير مكترث ب
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بةه لليهةوة ان يعةوةوا لكةة يبنةوا  ق.م. دةامحا   531مردوما عةام  كورش اصدرلقد 

والد منهةا   اوروشلي  ىإلمن ردو  لليهوة  اك رهيك  اوروشلي . من  لك التاريخ لدث 

مةن السةولة  ا  وكةان والةد أالةذي كةان مةن العائلةة المالكةة ليهةو ا أباب كان تحت إمر  زرُ 

مةةن الفةةرس كحةةاك   زربابةة المسةةيانية التةةة ولةةد منهةةا المسةةي، لسةةب الجسةةد. ولقةةد تعةةيلن 

قةاة  الةذين عةاةواأ يةذكر مةن بةين ال القةدي (العهةد  ادةفار )مةن 2  2ليهو ا. وكتاب عةزرا 

 ومرةتاي.  زرباب 

نفسه ويشةو   زرباب م    زرباب ومن الجدير بالمولظة ان القاة  الذين عاةوا مع 

آبائه . كون مرةتاي قد ُ كر بادمه ةون  ادما الكاهن العظي  قد ُ كروا با د  ةون  كر 

ه أ  الةذي قةد  كةر ادةما ثتةرينإعطا  اي تفصي  عنه كما فع  عةزرا  او ابيه كر اد  

ويشو  الكةاهن  زرباب لمعاصريهأ كما كان  ديدا   يدل على ان مرةتاي هذا كان معروفا  

 العظي .

با   زرباب يبدو ان  من القصر الفاردة لتى انةه قةد االتمةن علةى قيةاة  عةد   كان ُمقر،

 ا. والقاة  اليهوة الذين ردعةوا معةه اوروشلي أ وُعيِّن كوالة ليهو إلىآ ف من الرادعين 

الةذي يلكةد بةان مرةتةاي  األمرللقصر الفاردةأ  ايضااوروشلي  كانوا   بد مقربين  إلى

با   ايضاكقائد كان  زرباب مع  هذا الذي عاة لقيقةة  إلةىالذي يشةير  األمرالقصر.  إلى ُمقر،

فةة القصةر.  بةا  قر، الذي راينا انةه كةان مُ  ان مرةتاي هذا هو نفس مرةتاي فة دفر ادتير

 البابلة  . فنقرا فة التلموةمن التقليد العبري د   وهذه الحقيقة ملك، 

مرةتاي اليهوةي كان اانيا بعد الملك الشويروشأ وعظيما بين اليهوة ومقبو  

بعض اعضا  بين معظ  اتوتهأ ولكن ليس من ك  اتوته.  لك يخبرنا بان 

قد فصلوا انفسه  عنه. الربة يودف قال  كان مرةتاي فة البدا    السنهدري 

ُمعتبرا  التالة بعد اربعةأ ولكن  لقا صار التالة بعد تمسة. فة البداية مكتوب 

. بلشان أوَيَاأ ُمْرَةَتايُ أ َدَرايَاأ َرعْ أ نََحْميَاعن الذين دا وا مع َزُرب،ابَِ أ يَُشو ُ 

َزُرب،ابَِ أ يَُشوُ أ نََحْميَاأ َعَزْريَاأ َرَعْميَاأ وفة وقت  لق مكتوب من دا  مع 

أ بِْلَشانُ نََحَمانِةأ ُمْرَةَتايُ 
183
   

وفةد الةى ملةك فةارس ليسةال عةن هنا  تقليد تلموةي يقول بان مرةتاي قد  هب مع 

ا ن لليهوة ان يبنوا من دديد الهيك 
184
 . 

فلسةطين كةانوا  إلةىالذين اُعطوا مهام قياةية فة مرافقة اليهوة العائةدين  فاألشخاا

بين مةةن ملةةو  فةةارس. الةةبعض مةةنه  قةةد ُدةةم، لةةه بةةالعوة  لبنةةا  مدينةةة  ةائمةةا مةةن المقةةرل

 مهمةته قصر الملةك الفاردةة بعةد انتهةا   لخدمته  فة ايعوةو انه على شرط  أاوروشلي 

 إلةىهذه   بد كانت لالة مرةتاي. فقد ُدم، له فةة قيةاة  الةرادعين دنبةا وفة اوروشلي . 

تدمتةةه للملةةك فةةة وقةةت  إلةةىويشةةو  الكةةاهن العظةةي أ بشةةرط ان يعةةوة  زربابةة دنةةب مةةع 

  لق.

 ايضةاطويلةة لكة  بهةا عةد  ملةو أ هكةذا  لقبةةفة الذي عاش  ويبدو انه م   ةانيال

 مرةتاي قد عاش فة فتر  تعاقب بها عد  ملو . 
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. و  بةد لك  الملةك ةاريةوس اانا ق.م. اي  521تول دنة  زرباب لقد كان ردو  

قةد   بةد انةه دةنة مةن العمةر.  31- 25فة تلك الفتر  اي بين  ان مرةتاي لين ذ كان شابا  

ال ةانة  ابةن كةورش Cambysesالفارديةأ من ليث ان  Susaمدينة فة القصر فة  كان

 . Susaإلى  Pasargadaeمن  نق  العاصمةفة الُملك قد  ابيهالذي تلف 

 Susa وابةةت فةةارسأملكةةا علةةى مملكةةة  ةاريةةوس اصةةب،ق.م. قةةد  520فةةة عةةام 

. كمةا هةو مةذكور فةة دةفر ادةتير شوشةن ـفة العبريةة بة Susaدعى أ وكانت تُ كالعاصمة

 وهذه الحقائق تتفق مع درة كتاب ادتير.

أ ورافةق زمةن الملةك ةاريةوس شوشةن-Susa ويبدو ان مرةتاي قد كان يعةيش فةة

 د  ملي،ة من مرةتةاي ا  قافَ رَ   مُ ابوروشلي . وهذا الردو  لزربا إلىكقائد فة عوةته  زرباب 

  7  7من دفر نحميا  ايضا

نحميةةا  اومةةن عةةزرا  اي   لةة  يعةةكِ  ألنةةهردةةو  مرةتةةاي كةةان لفتةةر  قصةةير أ  لةةك و

 ألة  يمكةث فةة ارض الموعةد لمةد  طويلةة بانةهالذي يةولة  األمرتفاصي  عن مرةتاي. 

. ويبدو ان تدمته الهامة والحسادة فة شوشن ريوستدمة الملك ةا إلىوانه ردع دريعا 

تطلبةت منةه ان   يهجةر وظيفتةه لمةد   القصةرأ قةدكضابك لرادة ومراقبةة للعةاملين فةة 

 طويلة. 

ابةن  Xerxes تةول لكة  ادزركسةيس فةة القصةر فةة شوشةن مرةتاي هكذا نجد

 إلةةىعامةا علةةى زيارتةه  34ق.م. فلقةد انقضةةى  416أ الةةذي ابتةدا يملةةك فةة دةةنة ةاريةوس

. واعتقةد 64-61لسن مةا بةين  اثنالذي دعله يص   األمراوروشلي  زمن ُملك ةاريوسأ 

كمةا هةة عةاة   يجلس على باب الملك و  يكون واقفا   انه لذلك السبب نراه فة دفر ادتير

 . األيامان تفع أ و لك بسبب تقدمه فة  الحرس

( تتفق مع ما تضمن عن الملك Xerxes) عن أجزركسيسالحقائق التاريخية 

  الفارسي في سفر استير

. Xerxesكةان  هنا  لقائق تاريخية تشير على ان شخصية الملةك فةة دةفر ادةتير

فةة تغييةر زوداتةه بسةهولة.   نسةتطيع ان نقةرر كة   كةان معروفةا   Xerxesمن بينهةا ان 

لها. ويبةدو ان وشةتة كانةت آتةر زودةة لةه قبة  ان يتةزو  بادةتير.  عدة الزودال التة بدل

يتفةق  امةر  رفضت ان تاتة لكة تُرا بجمالها مةن تةيوفهأ  ألنهالقيقة انه قد طللق وشتة 

 .هيروةوتسفه الملر  اليونانة مع كبريائه وطبعه الغريب كما وص

يتفةةق مةةع الحقةةائق التاريخيةةة.  لإلمبراطوريةةةو يةةة  027عةةن  ان  كةةر دةةفر ادةةتير

و يةال صةغير أ فقةد  اومقاطعةال  إلةى اامبراطوريةةكةان يقسة   ومعروف بان ةاريوس

أ إمبراطوريتةهمتمةرةين فةة نةوالة ك يةر  مةن قةد اتضةع و كان ُمنظِّما وإةاريةا عظيمةا. 

بةوة التةراقيين فةة  او( )تراقيةا Thraciaولقةد التة   .الهنةدومدل ُملكه فة آديا تاصة فة 
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ومنةةاطق  تاصةة فةة اليونةان لمملكتةةهأ اتةرا ا  مةدن اتةافدنةوب بلغاريةة الحاليةة. ولقةةد 

 ي زاة من عدة الو يال فة مملكته. الذ األمر اتراأ

منظمة بو ياتهةا. فازةيةاة عةدة  اامبراطورية Xerxesادزركسيس ولقد ودد ابنه 

. لذلك فةان اوروباالتوله لمناطق دديد  وتودعاته فة  و الو يال نستطيع فهمه على ت

. )هُةَو اَْلَشةِويُروُش ال،ةِذي َملَةَك ِمةَن "َوَلةَدَث فِةة اَي،ةاِم اَْلَشةِويُروشَ  العبار  فة دةفر ادةتير

تةدل  اتةراَعلَةى ِم َةة  َوَدةْبع  َوِعْشةِريَن ُكةوَر  ("أ نعتبرهةا لقيقةة تاريخيةة  إِلَى ُكوش   اْلِهْندِ 

 على ةقة كتاب ادتير من نالية تاريخية. 

الغمةةوض. فهنةةا  ك يةةر مةةن  يحتويهةةاا ( معظمهةةXerxes) ان ليةةا  ادزركسةةيس

أ ولكةن هنةا  القلية  عةن الواائق التة ُوددل فة بوة ما بةين النهةرين عةن ُملةك ةاريةوس

. ولكةن كانةت هيةروةوتسالمرادع عنةه تةاتة مةن كتابةال  اك رادزركسيس. والحقيقة ان 

 وبةاألتد أعةن صةراعه مةع اليونةانيين األولةىعنةه تةدور بالدردةة  هيةروةوتسكتابال 

والتةة تفاقمةت فةة معركةة  أقبة  المةيوة 411الحروب مع اليونانيين التة ةارل فةة عةام 

Salamis  ق.م.أ ليةث تسةر الفةرس  411دبتمبر من نفس العةام اي  21التة لدات فة

ليةةة. تاصةةة بعةةد المعركةة. هنةةا  قليةة  مةذكور عةةن ليةةا  ادزركسةةيس الخصوصةية والعائ

عوةته من هذه المعركة وإعطا  نفسه لوهتمام بالنسةا  كمةا هةو مةذكور فةة التةاريخ. فةو 

لة  يُةذكر فةة المرادةع  كةان ادة  وشةتة وإ ايعرف بدقة كة  مةر  قةد ادةتبدل زودتةه.  الد

وادةه بوشةتة قبة  ز المحدوة  التة وصلتنا عن لياتهأ فذلك   يعنة انةه لة  يكةن متزودةا  

 بادتير. 

 تاريخية:بالنسبة لصحة السفر من جهة 

 الكلمال بهذه  المودوعة الكااوليكية تعلق على دفر ادتير

يولظون فة اطو  الكاتب على التقاليد الفاردية  إ "ك ير من البال ينأ 

 اي كاتب السفرأ كان معاصرا   بانهأيعتقدون  فإنه شأ ووصفال الشوير

  ".وانه قد ادتخدم ُمذكراته لمرةتايأ

ككتةةاب تةةاريخة  اتةةافة لةةذلك فالبةةال ين فةةة الكتةةاب المقةةدس يعتبةةرون دةةفر ادةةتير

    .Mcmahon A.L ةقيقأ وادتشهد فة كلمال

هو تاريخة فة الجوهر وتفصيو. ويستند البال ون فة الكتاب المقدس  "دفر ادتير

 التالية اريخيا على النقاط من دهة اصالة السفر ت

  .فة السرة وعدم التعقيد فيه األدلوب ليوية

 اتيةال  يةر  ادةما م    كره بشةك  تةاا  أةقة التفاصي  واقة الكاتب فة درةها

 مهمةأ وتسجي  التواريخ والحواةث.

  .الفرس الداثدج   إلىالتطرق  اوالتلمي، 
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 . ير زمانه الصحي، منيحدث   شة كر  التاريخية  ايالخلو من المفارقة 

  .مع الزمن التة ُوتعت بها القصة األدما توافق 

  اثاار.تاكيد التفاصي  مع التاريخ وعل  

الةذي لةدث لليهةوة  اانقةا فةة  كةرا  فة عيد الفوري  التفال اليهوة زمن المكابيين

وايضا علةى زمةن يودةيفوس  .37  05 ال انة ع مكبيين راد –ومرةتاي  بوادطة ادتير

ومةا توهةا مةن عصةور . ولة  يسةتطع (  Antiq of the Jews, XI, vi, 13) فوفيةوس

معلن فةة دةفر  وكما ه بوادطته نشا ذيال األص لعيد الفوري   ير  ا  ان يعطة تفسير الد

ادتير"
185
   

 39-37و 35و 24و 1 واألعةةداةتاصةةة السةةابع  أهيةةروةوتسعنةةدما نةةدرس كتةةاب 

فةة دةرةه مةع التةاريخ  نتاكد من توافق كتاب ادتيرأ 011 واألعداةوايضا الكتاب التادع 

لتنظةي  مملكتةه  هنا   كر  لترام ادزركسيس 1الردمة. م و فة الكتاب السابع والعدة 

  والفاردة.  الماةيمن العنصرين 

  قِدم سفر استير

 بطليمةوسالتةة تردمهةا  أللكتاب المقةدس السبعينيةيودد تمن النسخة  دفر ادتير

ق.م. فلقةد ادةس بطليمةوس ال ةانة مكتبةة فةةة  217ال ةانة اةلفةوس الةذي لكة  مصةر عةةام 

كتبهةا. فنةرا دةفر ادةتير  إلةىان يغنيها من تول إتافة العهد القةدي   واراةأ اادكندرية

و لك فة بداية القةرن ال الةث ق. م. هةذا  أككتاب قانونة من العهد القدي  را  ُمعتبَ  ايضاكان 

الةةذي  األمةةر أبةةين اليهةةوة قبةة  القةةرن الرابةةع ق.م. يةةدل علةةى ان دةةفر ادةةتير كةةان منتشةةرا  

فةة زمانةه. كمةا  او الشةويروشكةان يعةيش قريبةا مةن زمةن  يرتداتب دفر يكشف بان كا

 ق.م.  465-415الذي ملك بين  ادزركسيس ـق بقد ُلقِّ  الشويروشراينا بان 

 كاحتفال يهودي  الفوريم

. والحقيقة بةان فةوري  لة  قديما   يهوةيا   كان عيدا   ما دبق يبرهن على ان عيد الفوري 

  يودةد اي نقةش  إ  .بةابلة اوعيد فاردة  بانه ابداأ ول  يُعرف يظهر قك قب  دفر ادتير

هةذا العيةد. وعنةدما نقةرا الكتةب المقددةة الفاردةية  إلىكتابة فاردية وبابلية قد تطرقت  او

التةةة هةةة كتةةب التفسةةير القانونيةةة  النصةةوا الفهلويةةة او أافسةةتا م ةة  زنةةدا أةشةةتيةاالزر

 عنةدر  الدينيةة الُمعتبَة األعيةاةلكة   كةرا  أ نجد هنةا   ِ األفستااي  األصلةوالتقليدية لكتابه  

ن عيةد الفةوري  كةان للفوري . ك  هذه الُمعطيال ت بةت بةا كرا  الفرس. ولكننا   نجد هنا   ِ 

بحتاأ قد ولد فة عصر الملكة ادتير. ومن ليةث ان دميةع اليهةوة قةد التفلةوا  يهوةيا   عيدا  

عبةر  ابةدامن عصر ادتير فة عيد الفوري أ وفة معرفتنا بان الشعب العبرانةة لة  يضةف 

أ هةو العهد القدي  المامور  من هللا ادفارالمذكور  فة  لمعياةالتاريخ القدي  اي عيد ةينة 

اي  أفة الحقيقة برهان وات،  تصال الفوري  مع الحاةاةة التاريخيةة الهامةة التةة لةدات
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فة دفر ادتير الذي هو ُمولى من  مامورا   أ وان الفوري  كان عيدا  ااباة اليهوة من  إنقا 

 هللا.

أ 03 وعةدة 05 ااصةحالال ةانة  المكةابيينفةة كتةاب  كذلك هنا   كر لسفر ادةتير

ة رِّ  مةن زمةن الةذي قةد ُشة ا لتفةال فةة عيةد الفةوري  اهميةةد علةى ليةث نجةد الكاتةب يلكِّ

 بانةهالمعةروف  آ ار 03اي  أفة ا لتفال به فةة توقيتةه المكابيينكتاب  مرةتايأ ويحثل 

 – 035هةةو مةا بةةين  المكةابيينتةةاريخ كتابةة ونفةس التوقيةت الةةذي يحتفة  اليهةوة بةةه اليةوم. 

 ق. م.  025

 السفر  أصالةتدعم  في سفر استير األسماء

 مةن وان الةبعض منهةا ممكةن انةه مشةتق المذكور  فة دةفر ادةتير األدما من دهة 

لكونةةه  إتةةافةمةةع التةةاريخ. بةةالعكس هةةو دةةند  قةةا  تفِ وانيةةةأ   يلغةةة لكةةون السةةفر مُ  ادةةما 

ال ةانة مةن ادةتير  ااصةحالالعبرانةة. ففةة  األصةلةدمها . فاد  ادتير ليس هو اتاريخيا  

   نجد ادمها الحقيقة

ةَ )اَْي اَْدتِيرَ  . َوَكانَِت "َوَكاَن ُمَربِّيا  لِهََدد، ِه ألَن،هُ لَْ  يَُكْن لَهَا اَب  َو َ اُم  ( بِْنِت َعمِّ

وَرِ  َوَلَسنَةَ اْلَمْنظَرِ  هَا ات،َخَذهَا ُمْرَةَتايُ  اْلفَتَا ُ َدِميلَةَ الصا  َوِعْنَد َمْوِل اَبِيهَا َواُمِّ

 لِنَْفِسِه اْبنَة ."

ةةةَ  إ ا   مةةن الجهةةال  قةةد اُعطيةةت ادةة  ادةةتير انهةةا واألردةة،. ادةةمها الحقيقةةة هةةو هََدد،

 أفةة قصةور البةابليين والفةرس نالمس وليالمختصة فة القصر. فقد كانت هنا  عاة  عند 

عطةين الذين كانوا يريدون ان يستخدمونه  فةة تدمةة الملةو أ مُ  األدانب ادما فة تغيير 

 وانية. ادما مرارا قد كانوا يختارون  إ افاردية.   عجب  اوبابلية  ادما  إياه 

بوا مةن ادة   الةذين كةانوا قةد اتتيةروا واصدقائهأ فلنا م ال فة لالة ةانيال لكةة يُةدر،

  7  0. فنقرا فة دفر ةانيال الوقوف فة تدمة الملك نبوتذنصر

رَ  ةانيالفََجَعَ  لَهُْ  َرئِيُس الِْخْصيَاِن اَْدَما   فََسم،ى "   [ [ َوَلنَْنيَا ]َشْدَر َ ]بَلْطََشاص،

 َوِميَشائِيَ  ]ِميَشَخ[ َوَعَزْريَا ]َعْبَدنَُغَو["

نعلة  بةان بلطشاصةر ا دة  الةذي ُدةمة بةه ةانيةال كةان ادةما  1  4 وفة دفر ةانيال

كما نفه  مةن كلمةال  أيتعبد له . فلقد ُدمة ةانيال على اد  إله محلة كان نبوتذنصروانيا  

  نبوتذنصر 

اِمة َةانِيآلُ "اَِتي ُر َكاْدِ  إِلَِهة". را  َةَتَ  قُد،  ال،ِذي اْدُمهُ بَْلطََشاص،

  بد انه اد  بابلة قد اعطة لةه  إ بمرةو أ  مرتبطا  مرةتاي اد  كان  إ ا  عجب 

قد تدم فةة القصةر البةابلة كمةا راينةا  ابيهمن الجهال المختصة فة القصرأ من ليث ان 

قول  لك مع انه هنا  آرا  مختلفةة لةول هةذا ا دة . ان بعةض البةال ين يعتقةدون دابقا. ن

اليهةةوة(  األلبةةارالمسةةتخدم مةةن  )ايان ادةةمه لةةه عوقةةة بمةةرةو أ ولكةةن التقليةةد الحبةةري 
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Rabbinic tradition  اثراميةة التةةمركةب مةن الصةيغة  بانةهيفسةرون ادة  مرةتةاي 

.pure myrrhتعنة المر النقة 
186
   

. والتقليةد ان اد  مرةتةاي يتبعةه ادة  بلشةان 7 7ونحميا  2  2عزرا دفر نرا فة 

وبلشان( هما ادمين لذال الشخصية )مرةتايالعبري يعتبر ان ا دمين 
187
الةذي  األمر .

 لمرةتاي.  األصلةيولة بان بلشان هو ا د  العبري 

 .Hammun   همةونالعيومةة المعةروف تحةت ادة االهبالنسبة لهامانأ فهو ليس 

  فاردةةة  اصةة عمةةاليقة. وادةةمه الةةذي مةةن  اصةة هةةو مةةن  فكمةةا راينةةا دةةابقا هامةةان

Hamayun  يعنةmagnificent بديع اي
188
  . 

فةة بةوة فةارس قبة  لةدوث الواقةع المةذكور فةة  ألديةاليبدو ان عائلته قد عاشت  

وه بهذا ا دة . فمعةروف بةان  ترآ. وهنا  التمال دفر ادتير وهو ان ملو  فارس قد دمل

 من قوميال اترا.  ا  ملو  الشرق قد ادتامنوا للوظائف الحسادة فة قصوره  اشخاص

فةة قِدمةهأ وان ادة   أ نرا ان السةفر ُمبةرهن  تاريخيةا  فة نهاية بح نا فة دفر ادتير

بسةبب دةفر ادةتير. فةالهجوم علةى هةذا السةفر لةن يسةاعد فةة فة التاريخ قد ُعرف  هامان

إلغةةا  تطةةا محمةةد فةةة نقةة  ادةة  مستشةةار الملةةك الفاردةةة الشةةويروش ودعلةةه مستشةةارا 

لفرعةةةةةةةةةةون فةةةةةةةةةةة عصةةةةةةةةةةر دةةةةةةةةةةبق دةةةةةةةةةةفر ادةةةةةةةةةةتير بقرابةةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةف دةةةةةةةةةةنة.
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 فة القرآن السامريالسالر 
  منقول لعصر موسى السامريالساحر 

 فةة كتةاب العهةد الجديةدأ الردة  اعمةالالذي ظهر فةة  أديمون السالر اصب، لقد

لعصةةةر مودةةةى. فمحمةةةد دعةةة  شخصةةةية دةةةيمون السةةةالر  فةةةة القةةةرآن منقةةةو    اصةةةب،

زمةن مودةى فةة القةرن  عائشةة  أ وفة كتب األبوكريفاالرد   اعمالبمواصفاتها فة دفر 

 الخامس عشر قب  الميوة. 

لت فة دةفر الخةرو أ التةة هةة قصةة العجة   ولقد اقتبس محمد لاةاة مشهور  ُدجِّ

 اادةرائيليينرللةة  اانةا أ و لةك اادةرائيليينتحت تغك من  الذهبة الذي عمله هارون

 عم  العج  "للسامري".  نسبفة البريةأ ولكن محمد قد 

 قوله ينسب القرآن هلل  11-15من  واثيال 21وفة دور  طه اي رق  

قومه  إلى. فردع مودى السامري"قال فإن،ا قد فتن،ا قوَمك من بعد  واتله  

   ضبََن اِدفَا. قال يا قوم ال  يِعدُك  ربُُك  وعداُ لسنا . افطال عليك  العهُد ام ارةتُ 

ي. قالوا ما اتلفنا موعَدَ  بَِملِكنا دان يح ، عليُك   ضب  من ربك  فاتلفتُ  موع

. فاتر  له  ولكنلا ُلِملنا اوزارا من ِزينَة القوم فَقََذفنَها فكذلك القى السامريا 

 . فقالوا هذا إلهُُك  وإله مودى فَنَِسى"ِعجو دسدا له ُتوار

  95اثية ر السور  ابتدا  من وتستم

"قال فما تطبَُك يا دامري. قال بَُصرُل بما ل  يبصروا به. فقبضت قبضة   من 

لت لة نفسة. قال ا هب فإن لك فة الحيا  ان  أاار الردول فنبذتُها وكذلك دو،

ساس وإن لك موعدا لن تُْخلَفَهُ. وانظر الى إلهك الذي ظَلَْت عليه تقول   مِ 

  َعاكفا.."

القرآن يدلعة بان الشخد الةذي عمة  العجة  ان القرآنيةأ  اثيالكما نرا من هذه 

" ولةةيس "السةةامري اثيةةةيقةةول فةةة  ا  . ونولةةظ بةةان محمةةدولةةيس هةةارون السةةامريكةةان 

 ن مالوفةا  الةذي ادةمه كةا أ"دامري".  لك يشير على انه كان يةتكل  عةن دةامري معةروف

 لدا مستمعيه. 
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الذي ظهر فة دفر  السامري هو ديمون السالر   يودد شك من ان  لك السامري

نقةرا بسةحره.  فة العهد الجديةد. فلقةد اتة ، دةيمون السةالر مدينةة السةامر  اعمال الرد 

  03-9 واثيال األعمالال امن من دفر  ااصحال لك فة 

ْحَر َويُْدِهُش َشْعَب "  َوَكاَن قَْبو  فِة اْلَمِدينَِة َرُد   اْدُمهُ ِديُموُن يَْستَْعِمُ  السِّ

اِمَر ِ  !»قَائِو    الس، ِغيِر إِلَى َوَكاَن اْلَجِميُع يَْتبَُعونَهُ مِ  «.إِن،هُ َشْة   َعِظي   َن الص،

َوَكانُوا يَْتبَُعونَهُ لَِكْونِِهْ  قَِد اْنَدهَُشوا  «.هََذا هَُو قُو، ُ هللاِ الَْعِظيَمةُ »اْلَكبِيِر قَائِلِيَن  

ا َصد،قُوا فِيلُباسَ  َزَمانا  طَِويو  بِِسْحِرِه. ُر بِاأْلُُموِر ا َولَِكْن لَم، ِة َوهَُو يُبَشِّ ْلُمْختَص،

. َوِديُموُن اَْيضا  نَْفُسهُ  بَِملَُكوِل هللاِ َوبِاْدِ  يَُسو َ  اْلَمِسيِ، اْعتََمُدوا ِرَدا   َونَِسا  

ا اْعتََمَد َكاَن يُوَِزُم فِيلُباَس َوإِْ  َراَا آيَال  َوقُو،   ال  َعِظيَمة  تُْجَرا اْنَدهَشآَمَن. َولَم،

" 

في  حيا   القرآن انه قد خلق عجال   الدعاءوصورته الخرافية كأساس  السامريالساحر   

 البرية 

فة القرون التة تلت العصر الميوةي.  مشهور    شخصية   ديمون السالر اصب،لقد 

تلةةق . فقةةد اةلعةةى انةةه هللا وانةةه Simonianismفلقةةد ادةةس هرطقةةة ُعرفةةت بالسةةيميونية 

ةر يعمة   أفةة المسةيحية الحيا . لقد كان قد اظهةر اهتمامةا   و لةك عنةدما راا فيليةبس المبشِّ

إعجاب فة المعجزال التةة كانةت  انهاآيال عظيمة باد  المسي،. ولكن اهتماماته قد ابت 

، ك ر من كونها محبةة لقيقيةة للحةق. مةن الواتةاباد  المسي،أ  تجري فة مدينة السامر 

مةن  يةتعل  ادةرارا  وتخيلة  انةه يسةتطيع ان  أانه كان يظةن انةه يسةتطيع ان يقلِّةد المعجةزال

 تولها يستطيع ان يعم  المعجزال. 

ويولنةا  بطةرس اردةلوابيسو   اايمانقد قبلت  ولما دمع الرد  ان مدينة السامر 

  07-04  1 الرد  مالاعلكة يشدةوا التوميذ. نقرا عن  لك فة 

اِمَر َ  ُدُ  ال،ِذيَن فِة اُوُرَشلِيَ  اَن، الس، ا َدِمَع الرا قَْد قَبِلَْت َكلَِمةَ هللاِ اَْرَدلُوا إِلَْيِهْ   "َولَم،

ا نََز َ َصل،يَا ألَدْ  َويُوَلن،ا. بُْطُرسَ  وَل اْلقُُدسَ الل،َذْيِن لَم، ألَن،هُ لَْ  . لِِهْ  لَِكْة يَْقبَلُوا الرا

بِّ يَُسو َ  َ ْيرَ -ِمْنهُ ْ يَُكْن قَْد َل ، بَْعُد َعلَى اََلد   ِلينَ ِذ   .اَن،هُْ  َكانُوا ُمْعتَِمِديَن بِاْدِ  الر،

وَل الْقُُدسَ َوَتَعا األَيَاِةَي َعلَْيِهْ  فَقَبِلُوا   "الرا

دمون السالر انه يستطيع ان يشتري هذه الموهبة بالمةالأ ممةا يةدل علةى  ولقد ظن، 

  23-01 األعداةانه بقة يفكر كسالر وليس كمسيحة لقيقة. ونستمر نقرا فة 

و ُدِ  يُْعطَى الرا ا َراَا ِديُموُن اَن،هُ بَِوْتِع اَْيِدي الرا َم لَهَُما َةَراِه َ  ُل اْلقُُدسُ "َولَم،  قَد،

ْلطَاَن َلت،ى اَيا َمْن َوَتْعُت َعلَْيِه يََدي، يَْقبَُ  »قَائِو    اَْعِطيَانِة اَنَا اَْيضا  هََذا السا

وَل اْلقُُدسَ  تَُك َمَعَك لِْلهَوَِ  ألَن،َك ظَنَْنَت اَْن لِتَُكْن   »فَقَاَل لَهُ بُْطُرسُ  «.الرا فِض،

لَْيَس لََك نَِصيب  َو َ قُْرَعة  فِة هََذا األَْمِر ألَن، قَْلبََك لَْيَس  تَْقتَنَِة َمْوِهبَةَ هللاِ بَِدَراِهَ .

َ  هََذا َواْطلُْب إِلَى هللاِ َعَسى اَنْ  ُمْستَقِيما  اََماَم هللاِ.  يُْغفََر لََك فِْكُر قَْلبِكَ  فَتُْب ِمْن َشرِّ

اْطلُبَا اَْنتَُما إِلَى »فَاََداَب ِديُموُن   «.ألَنِّة اََراَ  فِة َمَراَرِ  اْلُمرِّ َوِربَاِط الظاْل ِ 

ا َ َكْرتَُما بِّ ِمْن اَْدلِة لَِكْة  َ يَاْتَِة َعلَة، َشْة   ِمم،   «.الر،



 000 السالر السامري فة القرآن

 

  جانية ليست للبيع()نسخة م 

 

مةةد هةةو واتةة،. فةةالقرآن يةةتكل  عةةن علةةى مح األعمةةالمةةن دةةفر  األعةةداةتةةااير هةةذه 

بمةا فيةه تلةق عجة  الةذي تةواره يةدل  أ" كشخد قاةر ان يعم  آيةال عظيمةة"السامري

السةالر  نُسبت لسيمونبعد الميوة قد  األولى. والحقيقة انه فة القرون عج  لةعلى انه 

بعةةد العصةةر  عةةد  قةةرون إلةةىتوقةةة. ولقةةد ادةةتمرل هرطقةةة دةةيمون  اتباعةةه قةةدرالمةةن 

قةةد اةلعةةى انةةه هللا  المةةيوةي. ومةةن تةةول كتابةةال آبةةا  الكنيسةةة نعلةة  بةةان دةةيمون السةةالر

الكتلةاب  اثبةا  الةدأ وهةو Hyppolytus هيبوليتةوسكتب . وإنسانالمودوة بقو  فة ك  

  اِكةرا  ة وبدايةة القةرن ال الةثأ المدافعين عن المسيحية الةذي عةاش فةة نهايةة القةرن ال ةان

عةةا ال دةةيمون  أ كمةةا انةةه القةةو  العلويةةة التةةة لةة  إنسةةانهةةو القةةو  الكامنةةة فةةة كةة   بانةةهاةل

تُنجب
189
القو  الومتناهية بانهكما يذكر اةلعا  ديمون  .

190
   هيبوليتوس  ايضا. ويقول 

يقوم فة الحاتر  اثن"يدلعة ديمون انه هو الذي كان فة الماتةأ وهو 

"األشيا ف يكون فة المستقب . وانه القو  التة فوق ك  ودو
191
. 

. فلقةد ادسةهاعظيمة فة هرطقة السةميونية التةة  اهمية ولقد اُعطة ديمون السالر 

. ادسةاةا  كمةا يخلةق هللا  ُدع  ديمون فة نظر الهرطقةة انةه قةو  تنةافس هللاأ يخلةق ادسةاةا  

التةة يعملهةا هللا.  األعمةالتابعيةه انةه يسةتطيع ان ينةافس  ا  ةعةودمعته قد ازةاةل نسبة 

آمةن الك يةرون انةه الصةور  السةلبية المنافسةة  قد لكة يكون ادما   ل السامريودريعا تحول 

كيةةف ان صةةفة الخلةةق كمةةا هةةة  هنةةا نةةراهللأ وان فةةة مقةةدوره ان يخلةةق ويقللةةد هللا. مةةن 

 "للسامري". منسوبة بخوارأ انها  موصوفة فة القرآنأ تلق دسد عج 

في  كأساس لفكرة السامري في كتب األبوكريفا السامري صورة سيمون الساحر 

 القرآن

مةن  أ مشةتقةالصور  للسامريأ الذي يحول العج  الذهبة إلى عج  لةة لةه تةوار

. مة و يُقةال عةن التة نجةدها فةة بعةض كتةب األبوكريفةا السامري صور  ديمون السالر

مةن اعمةال بطرس)الةذي يعةوة لمنتصةف القةرن ال ةانة  30ديمون السالر فة ااصحال 

 ميوةي(  

أ لكنه دع  بعض الردال العر  "ر   انه قد ُلك  عليه بانه كان يعم  دحرا  

ان يمشون لفتر  صغير أ وظهر انه يجع  الموتى تعيش وتتحر  كما فع  مع 

Nicostratus “ ( المقصوة انه قد دعله من تول السحر وكانه لة ولكن ةون

 ان يقيمه من األموال(.

األدسةاة الجامةد  مةن تةول السةحر  كمحيةة السامري ولكن صور  ديمون السالر

تاصةةةة بمةةةا تسةةةمى بالكتابةةةال المزيفةةةة لكليمنةةةت والتةةةة تُقسةةة  إلةةةى قسةةةمين   نراهةةةا

Clementine Homilies مودةةوة  )كتةةاب  21. وهةةة تتةةالف مةةن اي عظةةال كليمنةةت

. اي اعترافةةةال كلمنةةةت Clementine Recognitionsاصةةةو باللغةةةة اليونانيةةةة(. اةةة  

م. وهنةا   401الةذي مةال عةام  Rufinusمتردمة من اليونانية من المةلر  والوهةوتة 
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معروفةةة باللغةةة العربيةةة  Rufinusادةةزا  مةةن كتابةةال كلمنةةت المزيفةةة المتردمةةة مةةن 

 والسريانية. 

   The Recognitions ofنةةةرا فةةةة الكتةةةاب ال ةةةانة مةةةن اعترافةةةال كلمنةةةت

Clement  الذي اصب، ادقفا لروما فة وقت  لق( كان تلميةذا   ن كليمنتا ةعا  من ا(

ل إلةةى المسةةيحية مةةن تةةول وعةةظ زكةةا وصةةار  Zacchaeus لسةةيمون السةةالرأ اةة  تحةةو،

يرافةق بطةرس
192

 ان اكةةويو Clementine Homilies. ونقةرا فةةة الكتةاب ال ةانة مةةن 

Aquilaف كان والدا  من الذين كانوا توميةذ لسةيمون السةالر اة  اصةب، مسةيحيا   أ أ يعةرل

 عن ديمون لبطرس بهذه الكلمال  

"ادمع ايها األ  العزيز. لتى تعرف بدقة عن هذا الرد أ من هو وما ا ومتى 

 وما هة األشيا  التة يعم أ وكيف ولما ا يعملها. ديمون هذا هو ابن انتونيوس

. وهو دامري الجنسيةأ من قرية Antonius and Rachelورالي    

Gitthae  التة تبعد دتةschoeni  عن المدينة. لقد علل  نفسه بطريقة عظيمة

فة اادكندرية. ومن ليث انه قوي ددا فة السحرأ وكونه طمولا أ اراة ان 

ليان اةلعى انه يُرا بقو  عاليةأ اعظ  لتى من هللا الذي تلق العال . وبعض األ

حا  انه دوف يكون ةائما قائما أ  المسي، ُمدلعيا  انه القائ . وادتخدم هذا اللقبأ ململ

وانه بسبب انه   يملك اي نو  من الفساةأ فجسده لن يسقك. وهو   يقول ابدا 

بان هللا الذي تلق العال  انه األدمى او األعلى. و  يقول ان الموتى دوف 

يقومون."
193

 

يعطة للتمااي  الجامد  ليا . بحسةب  ه الكتابال فكر  ان السالر السامريتعطة هذ

لبطةرس قبة   Aquilaيتحةدث  The Recognitions of Clement, book 2كتةاب 

ودةيمون السةالرأ ويحةذلره  كانت ُمرت،بة بين بطةرس -بحسب هذه الكتابال-المناظر  التة

يقةول لةه وثتةرين عنةدما  رته. فيذكر كيف كةان دةيمون السةالرمن دحر ديمون وتطو

لوا إلى المسيحية   كانوا توميذه قب  ان يتحول

"إننة قاةر ان ادع  نفسة  ير مرئة من الذين يوةون ان يلقوا القبض علةأ 

ز وان اعوة مرئيا عندما اريد ان اكون مرئيا... إننة ادتطيع ان ادع  الحواد

ان تنفت، من  اتها. وادتطيع ان ادع  التمااي  ان تكون ليلةأ لتى ان الناظرين 

يفترتون انها ردال. ادتطيع ان ادع  األشجار ان تنمو فجا  وتنتج ا صانا  

ف علة... مهما ر بت فإننة  لا .. وادتطيع ان ا يِّر مومحة بحيث   يُتعر،

من تول التجارب."قاةر ان افعله. ولقد لققت امورا  ك ير   
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 نولةةظ مةةن هةةذه ا دتشةةهاةال فانةةه بحسةةب هةةذه الكتابةةالأ يعلةةن دةةيمون السةةالر

لهةا إلةى ردةال تُةرا لقيقيةينأ وهةو  السامري انه يقدر ان يخلةق ليةا  فةة التمااية أ ويحوِّ

ل العج  الةذهبة إلةى عجة  لةه تةوارفة ال العم  الُمشابه لما فعله السامري أ قرآنأ إ  لول

 اي عج  لة. 

والتةةة  تعبِّةةر عةةن فكةةر  ترافيةةة منسةةوبة للسةةالر السةةامري هةةذه كتابةةال األبوكريفةةا

 امتدل لقرون ك ير  بعد الميوةأ وهة انه عنةده قةدره لتحوية  األمةور الجامةد  إلةى ليةا .

 Pseudo-Clementineالمزيفةةة  ونةةرا مةة و  فةةة الكتةةاب ال ةةانة مةةن مةةواعظ كلمنةةت
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Homilies يجعة  التمااية   السةامري ان كلمنت يقول انه قد قي  لةه بةان دةيمون السةالر

 ان تمشة 

فة النار ةون ان  "لقد قالوا لة انه يجع  التمااي  تمشةأ وان يلف دسده

يحترقأ وانه اليانا يطير ويجع  من الحجار  تبزا أ ويتحول إلى اعبانأ ويغيلر 

نفسه إلى عنز أ ويجع   اته  ا ودهين .... ويذيب الحديد... ولقد تعجبت عندما 

دمعته  يتحداون بذلكأ ولكن ك يرين قد شهدوا انه  كانوا لاترين وانه  راوا 

هذه األشيا ."
195

 

نا ايضا ديمون يجع  التمااي  ان تسير. فهة صفة ُموِزمة له بحسةب هةذه نولظ ه

الكتابةةال وهةةة إليةةا  األشةةيا  الجامةةد . وبحسةةب الكتةةاب الرابةةع مةةن هةةذه المةةواعظ تقةةول 

انه عندما كان دةيمون -التة هة تلميذ  دابقة له بحسب هذه الكتابال – Berniceبرنيس 

نةت التمااية  تتحةر  واتيلةة كانةت تتقدمةهأ الةذي كةان يقةول عنهةا انهةا يمشةةأ كا السالر

 نفوس الموتى  

"هذه األمور هة تماما كما دمعت . ودوف اتبرك  امورا  اترا عن ديمون 

 واروالا   التة ربما   تعرفونها. فهو يدهش ك  المدينة ك  يوم داعو  اشبالا  

ل ك انت التمااي  تتحر أ وتتقدمه ان تظهر فة ودك السوق. وعندما كان يتجول

اتيلة ك ير  كان يقول عنها انها نفوس الموتى".
196

 

بحسب هذه الكتابال قد اةلعى انه تلق ولدا  من تول  السامري كان ديمون السالر

ر ردةة  ولةةد وإعطائةةه الحيةةا . وهةةة تعبيةةر عملةةة عةةن اةعائةةه فةةة إعطائةةه الحيةةا  لممةةو

الجامد أ دوا   كانت ردما  او تم ا   او ليوانا  معدنيا  الخ. ا مر الةذي يشةبه فكةر  إعطةا  

عج   هبةة ليةا  كمةا نراهةا فةة القةرآن. ولكةن توميةذ دةيمون الةذين صةاروا مسةيحيينأ 

 يفسِّرون  لك كما نرا فة الكتاب ال انة من هذه المواعظأ كما يلة    

اطللعنا من صديق إلى آترأ بانه فص  نفَس ولد   "لقد بدا يرتكب دريمة أ كما

عن دسده من تول دحر بشعأ إ  السحر هو ُمساِعده لعم  اي شة  كان 

يرتيه. ا  رد  صور   للولد ووتعها فة الغرفة التة كان ينام فيها. وقال انه 

يوما قد تلق ولدا  من هوا أ من تول فن الهةأ رادما  شبهه وُمطلِقا  إياه)اي 

ه( فة الهوا . ... ولكن قد اقنع نفسه انه قاةر  ان يخلق نوعا  دديدا  من نفس

الناسأ مدلعيا  انه قد اعاة هذا اانسان للهوا . وعندما قال  لك ثترين قد 

قوه. ولكن بالنسبة لنا الذين كنا لاترين عند عم  اموره قد كذبلناه من  صدل

ه "نالية ةينية. وشجبنا عدم تقواهأ ا  انسحبنا من
197
 

" يدلعة ديمون انةه قةد تلةق ولةدا  ولكن بحسب الكتاب ال انة من "اعترافال كلمنت

من الهوا أ وان عمله اعظ  من عم  هللا الخالق الذي تلق انسانا  من التةراب. امةا اتباعةه 

د ان قتلةه الذين انسحبوا منه وصاروا مسيحيينأ فقالوا انه كان يةتكل  عةن الولةدأ الةذي بعة

فاصو  نفسه عن دسدهأ قد ادتخدم نفَس الولةد فةة األمةور التةة عملهةا. اي واتةعا  نفسةه 

فة ردمته ُمحيليا  إياه كولد  فة الهوا .
198
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فةةة تلةةق ليةةا  دديةةد  مةةن تةةول  السةةامري هنةةا نةةرا إظهةةار قةةدر  دةةيمون السةةالر

وتةع ليةا    ة ُممااِلة لخرافة القرآن  ان السالر السةامريوتع نفس فة شك  دامد. وه

 فة عج   هبة.

بةان توميةذه قةد تركةوه بسةبب  لةك. إ  عرفةوا ليلةه -بحسب هذه الكتابال -كما راينا

فة وتع ليا  مخلوقة فة امور دامد . ر   اةعائه انه قةد تلةق إنسةانا  مةن هةوا . وهةة 

لحيا  ولكن يستعيرهاأ وبوادطة السحر يضعها فة األمور الجامد  اكتشافه  انه   يخلق ا

أ اي قةد اتةذ  بةارا  مةن آاةار فةرس دبرية  فتحيا. ونرا اثية القرآنية تقول بان السامري

أ اي صةار ليلةا . ادتعار ليا  من دبري أ ووتعها علةى العجة  الةذهبة فصةار لةه تةوار

فةة هةذه الكتابةال. ممةا يةدل علةى  وهة نفس الصور  المنسوبة لسيمون السالر السامري

أ السةامري ان الخرافة فة دي  محمد قد ادتعارل صةور   مشةهور   عةن دةيمون السةالر

صةنع عجةو مةن  هةب فةة البريةة. فاثيةة  الةذي وطب،قتها فة القصة المذكور  عن هارون

فةة  القرآنية هة منسوبة "لسةالر دةامري"أ وهةة مةن نفةس تخصةد دةيمون السةامري

وزيةر الشةويروش الفاردةةأ واتةعا   هذه الكتابال. فوات، بان محمدا  الذي نقة  هامةان

الصةةور  الخرافيةةة لسةةيمون  إيةةاه كةةوزير لفرعةةون فةةة زمةةن مودةةىأ اثن قةةد ادةةتعان فةةة

  فة ادمه كسامريأ وفة تخصصه كمحية األمور الجامد أ لكة يكون السالر السامري

 ُمعطيا  ليا  للعج  الذهبة المذكور زمن مودى. 

 كيف انتشرت خرافات الكتابات المزيفة لكلمنت إلى مكة؟؟

م( بةان  413الةذي مةال عةام -قبرا – Salamis )ادقف دوميسيقول ابيفانوس 

 كتابةال كلمنةت The Pseudo-Clementine writingsكةانوا يسةتخدمون  األبيةونيين

أ مةةن ليةةث محاربةةة هةةذه الكتابةةال لبةةولس الردةةولأ مةة و مصةةورين بةةان ادةة  199المزيفةةة

هو لقب لبولس. كذلك فان هذه الكتابةال تعطةة اهميةة  للنةاموس ومودةىأ  ديمون السالر

. فلقد  كةر ُمتحِمسا  للناموسأ األمر الذي يتفق مع افكار الهرطقة األبيونية وتجع  بطرس

كةان ُمرتةدا  عةن العقيةد  ُمعلِمةا  تةد  بةولسيلمنةون بةان  آبا  الكنيسة كيف كان األبيونيون

الناموس
200
  . 

ةةةد. إ  يةةةذكر  وانتشةةةار األبيةةةونيين فةةةة شةةةمال شةةةبه الجزيةةةر  العربيةةةة هةةةو امةةةر  ملك،

 عةةن انتشةةار بعةةض الهرطقةةال النصةةرانيةأ م ةة  الكسةةائيين Epiphanius  ابيفةةانوس

والنبطيةأ التة فة فتر  ما ابتةدا  مةن العصةر ا ول  نطقة شرق ا رةنواألبيونيينأ فة م

قبةة  المةةيوة كانةةت قةةد امتةةدل فةةة شةةمال شةةبه الجزيةةر  العربيةةة ايضةةا. ليةةث كانةةت مدينةةة 

منةةذ القةةرن ا ول قبةة  المةةيوةأ و لةةك عنةةدما التةة   الحجةةر فةةة شةةمال مكةةةأ مدينةةة نبطيةةة

فةة زمانةه  عةن انتشةار األبيونيةة المنطقة التة كانت للحيانيين. فنفه  من ابيفانوس األنباط

اي فةةة القةةرن الرابةةع مةةيوةي فةةة النبطيةةة وبةةوة مةةلاب
201

. وفةةة موقةةع آتةةر يتحةةدث 

بداوا نشاطه  من شرق ا رةنأ ويتحدث ايضا عن العربيةة انه   ابيفانوس عن األبيونيين
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كالد ا مكنة ليةث كةانوا يعملةون
202

. لةذا نفهة  كيةف انةه زمةن محمةد قةد كةان لوبيةونيين 

 توادد فة منطقة مكة.  

فقةد كةان ورقةةة بةن نوفة  ابةن عةة   .فةة مكةة ونحةن نعلة  انتشةار هرطقةة األبيةةونيين 

بعد زيد بن عمرو بةن نفية أ ابيونيةا . ويليةد  لةك انةه  أ والرد  ال انة من األلنافتديجة

 إلى العربية. إ  نقرا عن ورقة بن نوف  ترد  اانجي  بحسب العبرانيين

"كان يكتب الكتاب العبرانةأ فكتب بالعبرانية من اانجي  ما شا  ان 

يكتب"
203
 . 

إلةةى القةةرآنأ ليةةث كةةان ورقةةة بةةن نوفةة  المصةةدر  ك انتقةةال العقائةةد األبيونيةةةوكةةذل

الرئيسة للقرآن قب  وفاته. لتى انه بعد وفاته كمةا دةبق وراينةا قةد "فتةر الةولة". وودةد 

ف على مصاةر دديد  لوليه.   محمد نفسه فة ازمة إلى ان تعرل

تةةاايرا  علةةى القةةرآن واادةةوم. فمةة و فةةة موتةةو  الحسةةنال  وقةةد تةةر  األبيونيةةون

والزكا . فقد ُعةِرف األبيونيةون فةة دعة  موتةو  الحسةنال كةركن مةن ةيةانته 
204

. وقةد 

اصبحت الزكا  فة اادوم ركنا  ايضا مةن اركانهةا. وكمةا نفهة  مةن كتابةال آبةا  الكنيسةة 

. وكةانوا متعصبين للشريعة المودويةكان األبيونيون يهوةا  يعيشون ليا  التقشفأ وكانوا 

يوقرون مدينة اوروشلي  بصور  تاصة
205

.  لك يفسِّر التحناف فة الغار لورقة بةن نوفة  

ةةر ودةةوة ك يةةر مةةن الشةةرائع اليهوةيةةة فةةة  وتديجةةةأ وفةةة وقةةت  لةةق لمحمةةد. كةةذلك يفسِّ

رها نحو مكةةأ و لةك بعةد اادومأ كذلك موتو  قبلة محمد نحو اوروشلي أ ر   انه  يل 

والخةةزر  الةةذين كةةانوا يصةةلون  ان هةةادر إلةةى المدينةةةأ لكةةة يتوافةةق مةةع زعمةةا  األوس

 باتجاه قبلة مكة وه  وانيون. 

فةة كشةف الهرطقةال وتفنيةدها. نفهة   ابيفةانوسكتاب  Panarionمن تول ةرادة 

علةةى ا دةةوم. اتةةافة الةةى عةةدم اعتةةراف األبيةةونيين بوهةةول  بعةةض تةةاايرال األبيةةونيين

المسي،أ واعتباره مجةرة انسةانأ هنةا  طقةوس وعقائةد اتةرا ابيونيةة قةد تركةت تاايرهةا 

 على ا دومأ منها 

   -ملدس األبيونية-يقول عن ابيون -0

الوانة. وانه ك  يومأ إ ا عاشر رد   "انه قد اتاف تشريع عدم لمس األمة او

اي ما  يجد دوا  فة -امرا . فبعد المعاشر  يجب ان يغطس نفسه فة الما 

البحر او اي مكان. اتافة انه إ ا ودد اي انسان عند ردوعه من تغطيس نفسه 

او عم  لمام فة الما أ عليه ان يعوة اانية من اد   طس نفسه اانيةأ لتى مع 

موبسه."
206
 

بدا التنجيس من لمةس  يةر المةلمنينأ الةذي صةار فةة ا دةوم. كةذلك تشةريع هنا م

 س  الجنابة فة ا دوم بعةد لمةس النسةا  اي بعةد العوقةة الجنسةية والتطهيةر مةن تةول 

 ا دتحمامال الك ير .  
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او  ايمةةةانه  فقةةةك باانجيةةة  بحسةةةب متةةةى ويسةةةمونه ا نجيةةة  بحسةةةب العبةةةرانيين-2

  ابيفانوسرانة. فيكتب العب

"انه  يقبلون انجي  متى ويسمونه لسب العبرانيين
207
 .   

 ويضيف قائو  

ولكنه محرف ومشوه. ويسمونه العبرانة" كامو   " ر   انه ليس انجيو  
208
 

 لك يذكلرنا بورقة بن نوف أ كما دبق و كرناأ الذي كان يترد  ا نجي  العبرانةة.  

 ى عوقة ورقة باألبيونيين. ويدل عل

كةان يعتمةد كة  يةوم مةن ادة   عون بةان بطةرسنظام وتو ال يوميةة. كةانوا يةدل -3

ولكن الوتةلال كمةا يكشةف  .من هنا فكر  الوتو ال –  209التطهيرأ كما ه  يفعلون.

المةةا  ودةةيلة  هةةو بسةةبب انغمادةةه  الجنسةةة المفةةرطأ فةةانه  يتخةةذون مةةن ابيفةةانوس لةةك 

لتطمين نفوده  ان عنده  تطهير من تول الوتلال
210
. 

من هنا نرا تشابه مع ا دومأ ليس فقك من دهة الوتةو  التةة ا دةوم يعتبرهةا  

ودةةيلة للتطهيةةرأ ولكةةن ايضةةا مةةن دهةةة ا نغمةةاس فةةة الجةةنسأ كمةةا كةةان محمةةد يجيةةز 

ورين. وكةذلك يجيةز لهة  ان للمرافقين معه فة الغةزوال ان يسةتمتعوا بنسةا  وبنةال المقهة

 يط وا ما ملكت ايمانه . 

وهنا  افتخاره  فة الختان -4
211

 . ا مر الذي صار فة ا دوم.

اعتباره  لهارون كنبة عظي  م   ابراهي  ومودى -5
212

. وهنا نرا تةااير واتة، 

المقةدس   يحظةى فةة هةو نبةة هةامأ مةع انةه بحسةب الكتةاب  على ا دةوم ليةث هةارون

 منزلة النبو .

عنده  عدم التزام فة القي  العائلية التة اعلنها العهد الجديد. فتساهله  وانغماده  -6

فة الجنس المفرطأ دع  هنا  عدم اهتمام فة العائلة وفة بنا  عائول على ادس ةائمةة 

وافقةةةة بحسةةةب كلمةةةة هللا. فيعطةةةون او ةهةةة  للةةةزوا  عنةةةدما يكونةةةون صةةةغارا دةةةداأ بم

معلميه 
213

. ا  إشبا  الغريز  والشةهوال لهةا اولويةال علةى اي اعتبةار عنةده . وهةذا مةا 

وهةة ابنةة دةتة دةنوال. كةذلك   يودةد  نراه فة المحمدية ليث محمد يتزو  مةن عائشةة

 عنه  فة هذا الخصوا   التزام نحو الزوا . فيقول ابيفانوس

ناس ان تبقى على زوا  والد؛ فا ا اراة والد ان ينح  من "  يسمحون لل

زواده ا ول ويعقد زوادا  اانيا  فه  يسمحون بذلك بدون ترةةأ الى عقد اانة 

واالث ولتى الى زوا  دابع."
214
  

ولذلك نرا تةااير هةذه الهرطقةة علةى ا دةومأ ليةث ان ا نسةان يطلةق بمجةرة ان 

ية على المبدا األبيونة فة إشبا  الشةهوال علةى لسةاب يقول "طالقة بال واة". وكلها مبن

 أ مشبه برباط المسي، فة الكنيسة.يالزوا  الذي هو فة الكتاب المقدس رباط مقدس ابد
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نبيا  م   مودىأ وانكروا الفدا    هول المسي، واعتبروا يسو  األبيونيونلقد انكر 

هةا. ومسةاهمة وقيامة المسي،. والب عض منه  قد انكةر الةو ة  العذراويةةأ والةبعض قةد اقرل

بةةه مةةن ك يةةر مةةن     سةةل، مُ  امةةر   أتاصةةة مةةن دهةةة يسةةو  اادةةوميةأفةةة العقائةةد  األبيةةونيين

البال ين
215
 . 

 السةامري المنحولةة تجعة  شخصةية دةيمون السةالر ولْم  األبيونيين لكتب كلمنت

لتة تتكل  عنه هذه الكتابةال بإدةهاب انةه شخصةية تقلةد هللا فةة موتةو  الخلةقأ وتحيةة ا

األدساة المائتة من تول السحرأ معروفة  لورقةة األبيةونة ولتلميةذه محمةد. بحيةث عنةدما 

ل إلى عجة  لةة لةه تةوار أ لة  اراة محمد ان يح  معضلة كيف ان العج  الذهبة قد تحول

 ادرا   لك العم  السحري الخوق.   شخصية ديمون السالر السامرييجد انسب من 

في  األعمال وقصاص السامريلسيمون في سفر  التشابه الكبير بين توبيخ بطرس 

 وتوبيخ موسى للسامري في القرآن كتب األبوكريفا

علةى  أوالعجة  فةة القةرآن ل مةن تةول ةرادةة قصةة السةامريمن السه  ان نسةتد

ف   اعتماة محمد على درة  لقيقة  أ السالر عن ديمون السامري لسرة اعمال الرد  ُمحر،

اظهةر قةد بحسةب القةرآن ف. لسةيمون السةالر السةامري إتافة لمةا نسةبت كتةب األبوكريفةا

بعةةد مةةا عمةة  أ و لةةك مودةةى للسةةامري لالتةةه التعيسةةة ومسةةتقبله وقصاصةةه الةةذي ينتظةةره

هللا مةن ادة  التوبةة. فيقةول القةرآن ان  إلةىان يتطلةع  مودى من السةامريطلب العج . و

وهةةو وصةةف   .سةةاس""ا هةةب فةةإن لةةك فةةة الحيةةا  ان تقةةول   مِ  للسةةامري مودةةى قةةال 

 فة تفسير  لك  للعزلةأ وان   الد يخالطه او يمسه. ويقول الطبري

 .و  يخالطوه و  يبـايعوه أوُ كر ان مودى امر بنـة إدرائيـ  ان   يلاكلوه"

"مساس فلذلك قال له  إن لك فـة الـحيا  ان تقول  
216
 . 

  ويقول القرطبة

ا  يماس الناس و  يمسوه عقوبة له  دع  هللا عقوبة السامريقال الحسن "

ة عليه المحنةأ بان دعله ولمن كان منه إلى يوم القيامة؛ وكان هللا عز ود  شد، 

"و  يمكن من ان يمسه الدأ ودع   لك عقوبة له فة الدنيا   يماس الدا  
217
 

لسةيمون السةةالر  تةوبيخ بطةرس عةةن األعمةالعبةار  تحةت تةةااير دةرة دةفر وهةة  

"ألَنِّةة اََراَ  فِةة َمةَراَرِ    ال امن ااصحالمن  23يقول له بطرس فة العدة  إ  أالسامري

ومرار  العزلة عن عن تاةيب دوف يح  بك فة نفسك  ناتجةمرار   «.اْلُمرِّ َوِربَاِط الظاْل ِ 

  .هللا والناس

ةةه مةةن الةةد نراهةةا فةةة كتةةب  القرآنيةةة فةةة عزلةةة السةةامريولكةةن الفكةةر   وعةةدم مسل

يُعامةة   أ نةةرا دةةيمون السةةالرمةةن كتةةاب اعمةةال بطةةرس 04  ففةةة ااصةةحال األبوكريفةةا

م اايمةان الةذي دةب،به بقسو  من الناس؛ الك  يضربه ويتجنبه ويبتعد عنهأ ل و يتنجس بعةد

مةةن كتةةاب اعمةةال  09. وايضةةا نةةرا فةةة ااصةةحال لهةة  قبةة  وصةةول بطةةرس إلةةى رومةةا
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الذي كةان قةد اقةام دةيمون فةة بيتةهأ يقةول لبطةرس  Marcellus أ بان ماردلوسبطرس

 اره الشرير"."بانه قد طهلر بيته من آاار ديمونأ وتخلد لتى من  ب

يعةوة للقةرن ال ةانة م.  يُةدعى  فة كتةاب ابةوكريفة هنا  ايضا عن ديمون السالر 

 The Epistula Apostolorum (Letter of the Apostles) ""ردةالة الردة 

كانت تتمسك به الكنيسة األايوبية. ونجد هنا  تحذيرا  بعدم ا قتراب إلةى دةيمون السةالر 

 . Cerinthusوالى 

Cerinthus  المسي،أ فه  يزيغون العال .  و ديمون ه  اعدا  لربنا يسو

فاعتزلوا عنه . ا  به  المولأ وتنجيس هدام عظي 
218
 . 

ش كانوا يتواددون بعةدة كبيةر فةة مكةة. ففكةر  انتقةال قصةد ومعروف ان األلبا 

 وانتشارها فة مكة ليس امرا   ريبا . السامري عن ديمون السالر

التعةةيس للسةةامري. فهةةو  األبةةديان مودةةى فةةة القةةرآن يعلةةن المسةةتقب   ايضةةاونةةرا 

 ايضةاالدينونة التة بها يُدان.  لك معب،ةر عنةه  وانه لقا دوف يواده يوماألبديةأ هالك فة 

 بطةرسيعلةن و .مةن دةور  طةهأ بهةذه الكلمةال "وإن لةك موعةدا لةن تُْخلَفَةهُ" 97 اثيةفة 

ةةتَُك َمَعةةَك لةةه ُمةةدانأ و لةةك عنةةدما يقةةول  انةةه شةةخد   للسةةالر السةةامري ايضةةا "لِتَُكْن فِض،

 لِْلهَوَِ ". 

 اعمةالتردمةة تاط ةة لسةفر  محمةد ربما كان عند هالتشابهال تشير على ان ك  هذه

فا   انه دمع من مرادعه النصرانية درةا   او أالرد  فة دةفر  عن موتو  السامري ُمحرل

أ التةة   . وايضا كان تحت تااير الخرافةال المودةوة  فةة كتةب األبوكريفةاالرد  اعمال

يحملونهةةا ويرودونهةةاأ اتةةافة لةةبعض كتةةب األبوكريفةةا التةةة كانةةت  شةةك كةةان األبيونيةةون

   دماعال من األلباش توقرها.  

  قد فهم محمد ومصادره الخرافية ان العجل الذهبي تحول إلى عجل حقيقي ذي خوار

 واثيةةاي السةابعةأ  األعةرافأالعجة أ فسةور  اتافة لما دا  فةة دةور  طةه عةن 

   تقول 041

  ".ُتوار"واتخذ قوُم مودى من بعده من ُلليَِه  عجو دسدا له 

بقةر  لهةةا  اومحمةد انةه عنةدما يسةةتخدم تعبيةر "ليةوان لةه صةول  الاةيةثنةرا مةن 

كمةةا نةةراه فةةة صةةحي،  لةةه فةةة لةةديثنةةرا " فانةةه يسةةتخدمه للحيةةوان الحةةة. فمةة و ُتةةوار

بةذلك انةه دمة  لةة  أ ُمعنيِةا  "دمة  لةه ُر ةا  وبقةر  لهةا تةوار"يسةتخدم تعبيةر  أالبخاري

وبقر  لية
219

قد عنى فة القةرآن مةن عبةار  "دسةدا لةه تةوار"  .  لك يدل على ان محمدا  

 عج  لة. لقيقة   بانه

ان القرآن قةد قصةد فةة العجة  انةه كةان  ايضا األوائ الصحابة والمسلمون وقد اكد، 

. نرا  لك م و فة اقوال ابن عبةاسعجو ليا  
220
وكةذلك فةان اهة  مفسةري القةرآن م ة   .
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ليا يليدون فكر  ان العج  كان عجو   الرازي
221
 لةك بةان تلةك الحلةة  ويفسلر القرطبةة. 

 . فيقول توار تحولت إلى عج  لقيقة له

وقي   قلبه هللا لحما وةما. وقي   إنه لما القى تلك القبضة من التراب فة النار "

"على الحلة صار عجو له توار
222
 

وكةةةان يخةةةور والطبةةةري يستشةةةهد بالسةةةدي الةةةذي يقةةةول عةةةن  لةةةك العجةةة  انةةةه "

"ويـمشة
223
. 

 كيف تطورت الخرافة القرآنية في جيل محمد 

الخرافال اليهوةية فة شةبه الجزيةر  العربيةة قةد دعلةت العجة  الةذهبة انةه يبدو ان 

. ولكةن مةن يسةتطيع ان يحةول األمةور الجامةد  م ة  العجة  تحول إلى عج  لة له توار

الذهبة او التمااي  إلى امور  لية؟ فالشخصية الوليةد  التةة كانةت ُمنافسةة هللأ وقةاةر  ان 

 وقةةو   وتضةةعها فةةة األمةةور الجامةةد  وتجعلهةةا ليةةةأ هةةة دةةيمون السةةالر تسةةتعير ليةةا   

يسةتطيع ان  . فو شك ان مجموعال داهلية زمن محمد قةد ادةتبعدل ان هةارونالسامري

يحول العج  الذهبة إلى عج  لةة. وكةان لاتةرا  فةة الةذهن شخصةية دةيمون السةالر 

 كالوليد الذي يقلد هللا فة هذه األمور. فنُِسبت له هذه العملية.  لسامريا

كبط  تلك العملية  وهةو  هنا  عنصر آتر قد قاةه  لرالية دمون السالر السامري

. فةذا  دةاه  (6   1كانةت تعبةد عجةو  تعتبةره إلهةا  )انظةر دةفر هوشةع  ان مدينة السامر 

ايضا فة دع  العج  الذي فة البرية زمن مودى ان يتحول لكة ينتمةة للسةامريينأ وان 

له إلى عج  لة.   يكون السامري  هو الذي لول

ومةةن الواتةة، ان تلةةك الجماعةةال كانةةت تجهةة  التسلسةة  التةةاريخة. مةةن ليةةث ان 

ر ردة  المسةي،أ اي فةة القةرن ا ول المةيوةيأ بينمةا قد عاش فةة عصة ديمون السالر

مودةةى قةةد عةةاش فةةة القةةرن الخةةامس عشةةر قبةة  المةةيوة. ومحمةةد فةةة دهلةةه فةةة التسلسةة  

التاريخة قد انخد  من تلةك الخرافةة. فهنةا  ايضةا دهة  تلةك الجماعةة وكةذلك محمةد فةة 

ا مودةةى قةةد قةةاة بينمةة تعبيةةر دةةامري لةة  يودةةد قبةة  القةةرن السةةاةس قبةة  المةةيوةألقيقةةة ان 

 الشعب فة البرية فة الجز  ا ول من القرن الخامس عشر قب  الميوة. 

  دشتيةااالدعاء في خلق بقرة من خالل السحر كان جزءا من الكتابات الزر

ست ولكن هذه الخرافة لي .ليا   قد تلق عجو   ان السامري يدلعة القرآن انكما راينا 

فةة الكتابةال  امكةن تلةق ليوانةال ليةة مةن تةول السةحر نجةدهيففكةر  انةه   دديةدا   شي ا  

بةان  -الفهلويةة األدةفاروالد مةن  وهو-Bundahis بونداهيس. فنقرا فة دفر ةشتيةاالزر

القديمة الفارديةأ قد نج، ان يخلق مةن تةول السةحر  أ من السولةNoktarga نوكتاردا

ولدل عجو    وانها أأ ودعلها للحرااةبقر   
224
 .  
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أ كما نجد  لةك فةة القةرآنأ هةة بةو ليا   يستطيع ان يخلق عجو   ان فكر  ان دالرا  

يث نجةد ل أوهة فة تضارب مع الكتاب المقدس .ةشتيةاالزر المي ولودياشك تحت تااير 

 اوان هللا ولده يستطيع ان يخلق. فو رول او دالر يستطيع ان يقلِّد هللا فة هةذه الوظيفةة 

 الخاصة الفريد  هلل. 

في  جبريل– بثاهيلوشخصية  بتعليم هرطقة سيمون الساحرالمتعلقة  الميثولوجيا

 وأثرها على القرآن في موضوع خرافة خلق عجل حي  المندائية

مختلفةةةأ مةةن دةةرة مةةن مصةةاةر  ألك ةةرهةةو فةةة الحقيقةةة مةةزيج هةةذا ان دةةرة القةةرآن 

رق الخرافيةةة فةةة ترافةةال مختصةةر  آتيةةة مةةن الةةديانال الوانيةةة السةةابقة والفِةة إليةةه ُمَضةةافا  

م ةال ديةد  هةو 96و 95 واثيتةينأ 21 اي رقة عصر محمد. فم و الند فة دور  طةهأ 

فةبعض الفِةةرق الغنوصةية تجعة  ان الةذي تلةةق العةال  لةيس هللا ولكةن موكةةا . لهةذا المةز . 

 يقةةول دةةيمون السةةالر Pseudo-Clementine Homiliesمةةن  01فبحسةةب الكتةةاب 

لةق العةال أ وال ةانة بان "القةو  السةائد " اردةلت موكةين  المةو  ا ول لكةة يخ السامري

. وهنةا نةرا صةور  مةو  تةالق ُمردة   مةن هةذه القةو . وهةة فةة 225لكة يعطة الشريعة

 الخوق "الردول".  توافق مع الخرافة القرآنية من ان الذي مدل الحيا  للعج  هو دبري 

 مندائة.  اص ومن الجدير بالمولظة ان عنصرا من هذا المزيج من 

 يتين اثفنقرا فة 

قال بَُصرُل بما ل  يبصروا به. فقبضت قبضة   من  دامري."قال فما تطبَُك يا 

لت لة نفسة".  فنبذتُها وكذلكاار الردول   دو،

؟ هةذا اللقةب "ردةول" ُمعطةى فةة القةرآن اثيتةينمن هو هذا الردول المةذكور فةة 

القةرآن  ليةث أ95 واثيةة اادةرا اي  07أ كمةا نةرا فةة دةور  تاصة لجبرية بصور  

 .  "موكا ردو " دبري  يدعو

م هةذا التفسةير ومحمةد  الاةيةثعلةى  دا  عتِمةمُ  أالصابونةو اهة  مفسةري القةرآنأ يقةدِّ

  القرآنة للند 

فالقة فة نفسة  .دا   على فرس الحيا  ما ل  يروه وهو ان دبري  اي رايتُ "

فيه الحيا أ فقبضت شي ا  ةبت إ  شة لى ع القيتهفما  .ان اقبض من ااره قبضة

"فطرلتها على العج  فكان له توار أمن اار فرس دبري 
226
 

.  لةةك اللقةةب مةةو  بمةةا فةةيه  دبرائيةة  أليالكتةةاب المقةةدس لقةةب "ردةةول"  لةة  يُعةةكِ 

هيب  زيواأ وهما شخصةيتان مةن شخصةيال النةور لب اهي  و ُمعطى فة الكتابال المندائية

ن محققتةان ي. كةو الشخصةيتلمترا اصلةنمو    الدهماالمندائية  المي ولوديااللتان فة 

مذكور "كردةول" فةة كتةاب كنةزا  . نجد م و ان هيب  زيوابالمو  دبري  من المندائيين

السةاةس مةيوةي. يقةول الةند فةة كنةزا  –أ كتابه  الرئيسة الذي يعوة للقةرن ال الةث ربا

  ربا 
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 إلىالردولأ وُمرِدلَه  أ دبرائي "وبامر  ُتلِق ك  شة . يا تالق هيب  زيوا

"عال  الظوم
227
   

السبعة وا رتةين  السنوال إلىل هيب  زيوا كجبري  الردولأ هو ُمرَد  كردوو 

 إلى ولقد نزل هيب  زيوا .بحسب المندائيينفيهن العليا  األرضهة  ارتناالتة والسبعةأ 

او موئكةةة لكةة  عةةال  ولكةة  محطةةة دةةماوية مةةن  uthrasا رتةةين السةةبعة ونظلةة  هنةةا  

واتى بردائ  لهةذه العةوال .  ما . وقد وتع انهارا  طبقال للسدبع التة هة بم ابة  أالسبعة

ايضةاهنا  فكةر  تنظةي  وتنزية  للةولة لكة  مةن ا رتةين  إ ا
228
هنةا  تفاصةي  عةن و. 

ا رتةةين السةةبعةأ كمةةا هةةة مةةذكور  فةةة كنةةزا ربةةا إلةةىزيةةار  هيبةة  زيةةوا 
229

. وهنةةا  

ي قللةده محمةد عنةدما دعة  الةذ األمةرمةن السةبعة.  واترامذكور  قيادال بين ك  ارض 

    والد   من السبعة. وفة لدي ه قد لد،ة مسافال بين ك  ارض واترا ارتنامحمد 

ارض ؛ اتدرون ما  قال  اعل !هللا وردوله  قلنا  تحتك ؟ما هذه  اتدرونقال "

تحتها؟ قلنا   هللا وردوله اعل  ! قال  ارض اترا ؛ اتدرون ك  بينهما ؟ قلنا  

أ ا  قال  واي  عل  ! قال مسير  دبعمائة عام لتى عد دبع ارتينهللا وردوله ا

السفلى السابعة لهبك" األرض إلىهللا لو ةليت  الدك  
230
           

ر القرآن الفكر  المندائيةة ودةبعة ارتةين. ليةث كمةا  دةماوالعةن السةبعة  ولقد كر،

أ االةةه الرئيسةةة األنةةوارأ يحمةة  كلمةةال ملةةك فةةة المندائيةةةأ الُمسةةم،ى دبريةة  هيبةة  زيةةوا

السةبعة وا رتةين السةبعةأ نجةد ان دبرية  فةة القةرآن  السماوالك  من  إلىللمندائيينأ 

لكة  طبقةة دةماوية وارض مةن ا رتةين السةبعة.  االهةة األمةر اويحم  كلمال الةولة 

   65ر  الطوق التة هة رق  من دو 02 اثيةفتقول 

بينهن لتعلموا ان  األمرم له،ن يتنزل  األرضومن  لدماوا"هللا الذي تلق دبع 

 هللا على ك  شة  قدير وان هللا قد الاط بك  شة  ِعلما "

 كما راينا.  المندائية األدفارهذه الخرافة القرآنية ليست دديد  لكنها مودوة  فة  

اي  40فة دةور   ايضاالمندائةأ نراها  اصلهاوفكر  الولة لك  دما أ التة راينا 

  02 واثيةدور  فصلت 

  “.فة يومين واولى فة ك  دما  امرها  لدماوا"فقضاهن، دبع 

يراس على السكانأ اتافة لموئكة وانهةار  هذا يعنة انه وتع فة ك  دما  رئيسا  

 . الذي نجده فة الكتابال المندائية األمرومصاةر طبيعيةأ 

هةةةو تةةةالق المحطةةةال السةةةماوية السةةةبعة  نجةةةد ان ب اهيةةة  وفةةةة الكتابةةةال المندائيةةةة

 دبريةةة بةةان  بجبرائيةة  وبالردةةول. ونقةةةرا فةةة كنةةزا ربةةا ايضةةا. وهةةو يُةةدعى واألرض

"دبري  الردول ُمبج، "مدعو 
231
.   

كالخالق الذي القى رول الحيةا   موصوف فة الكتابال المندائية دبرائي –ب اهي  و 

 ان ب اهية  . ونقرا فةة كنةزا ربةاكائن لة إلىمن روله ةات  آةمأ و لك لكة يتحول آةم 

بثل من روله فةة آةم
232
ليةث نقةرا بةان  أوهةذه الفكةر  المندائيةة ُمسةتخدمة فةة القةرآن . 
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 األنبيةا قد نفخ فة مري  من روله و لك من اد  تلق دسد ليسو . رادع دةور   دبري 

ر   ."فيهةةا مةةن رولنةةا فنفخنةةا" 90 واثيةةة 20اي رقةة   فةةة دةةور   ايضةةاوالفكةةر  ُمكةةر،

   .02 واثية 66لتحري أ اي ا

 ودبريةة  فةةة القةةرآن يُسةةم،ى "بةةالرول القةةدس"أ وهةةذا تعبيةةر مشةةتق مةةن المندائيةةة 

لمةو .  الغنوصةية" ُمعطةى بالمانويةة وبعةض الكتابةال . ولقب "الرول القدسوالغنوصية

وهةذا . The Apocryphon of John 233 ة الُمدعىصفنرا  لك م و فة الكتاب الغنو

نةرا مةن  اتةراأ كمةا ة   نودةي وا كتبةا  تبنلةقةد كما  قد تُبنلة من المانويين الغنوصةالكتاب 

التة وددل فةة مصةر. والكتةاب يعةوة  لماةي عمكتبة نج الغنوصيةأ اي المكتبة المانوية

 ةي. للقرن الرابع ميو

 The Kephalaia Ofوالةرول الحةة كمةو  هةو موصةوف فةة السةفر المةانوي 

The Teacher  وامةةةانة  دةةةماوالقةةةد "تلةةةق عشةةةر  بانةةةهالسةةةفر لةةةه  نادةةةبا  كخةةةالقأ

ارتين"
234
 . 

فهةو مةن تةول الحركةال  تةالق عظةي . هةو فةة الكتابةال المندائيةة وب اهي  دبرية 

إياهةا لكةة تصةب،  كيانةال هامةة. فةيلمس المةا  السةوةا  مك ِّفةا   إلةى األشةيا ر السحرية يغيِّ 

فةة كنةزا ربةا نةرا. كما األرض
235
. وكمةا وفةة لمسةته اعطةى الشةمس والقمةر دةطوعا   .

كان  بار قدمة لصانه قد دةبلب  إ اتسميه "الردول".   عجب  ادفاره دبق وقلت فان 

القرآنيةة "بَُصةرُل بمةا لة  يبصةروا بةه. فقبضةت  اثيةةاينةا فةة فة تلق عجة  لةة. كمةا ر

لت لة نفسةة". فةالقرآن يةدلعة ان السةامري قةد  قبضة   من اار الردول فنبذتُها وكذلك دو،

يه المنةةدائيون دبريةة  الردةةول الخةةالق السةةحري. –بب اهيةة   راا دبريةة أ وهةةو مةةا يسةةمل

 الغنوصيينك يرون من اةلعى فة القرآن بالردول والرول القدس. و ايضاى ودبري  يُسم، 

 القدر  على الخلق.  إليههو "المو  العظي " نادبين  ان المو  دبرائي 

. فهةةو لةةيس بمةةو أ ولةةيس علةةى األقةةاني الةةرول القةةدس هةةو اقنةةوم مةةن هللا الم لةةث و

قةك فةة الكتةاب المقةدس  . ل  يُعك دبرائية ولكنه يتمتع فة ك  قدرال هللا مستوا الموئكة

الةذي ولةد لكةة  أالمعمةدان و ة  يولنا القدر  على الخلق. لقد ظهر دبرائي  لزكريا معلنا  

ر الطريق  ر الو ة  العذراويةة. بشائ نا  علِ المسي،. وظهر دبرائي  لمري  مُ  يسو  اماميحضِّ

أ ول  يكن لةه اي ةور تةوق فةة مجةة  المسةي، فةة الجسةد ل  يُجِري دبرائي  قك معجز   

 اصةة هةةة مةةن  إنمةةافةةة القةةرآن لجبريةة   نسةةوبةالبشةةري. ان كةة  الوظةةائف الوهوتيةةة الم

 ة. صمندائة و نو

 من هم السامريون 

قبةة   111أ و لةك لةةوالة عةام إدةةرائي أ ملةك مةةريمةن عُ  لقةد بُنيةةت مدينةة السةةامر 

ى عمري المدينة التة بناها علةى ادة  الشةخد التةة اشةترا منةه الجبة  الميوة.  ولقد دمل

 24  06ليث بنى عليها المدينة. نفه  من  لك من دفر ملو  ا ول 
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اِمَر ِ  ِةأ َوبَنَى َعلَى اْلَجبَِ . َوَةَعا ِمْن َشاِمَر بَِوْزنَتَيْ  َواْشتََرا َدبََ  الس، ِن ِمَن اْلفِض،

اِمَر َ »اْدَ  اْلَمِدينَِة ال،تِة بَنَاهَا بِاْدِ  َشاِمَر َصاِلِب الَْجبَِ    «.الس،

 ل  يكن من الممكن ان يكون هنا  اد  دامريين.  وات، انه قب  بنا  مدينة السامر 

الخةةةةةامس  قبةةةةة  المةةةةةيوةأ قةةةةةد لاصةةةةةر الملةةةةةك شلصمانصةةةةةر 722فةةةةةة عةةةةةام و

Shalmaneser V  لمةد   مدينةة السةامر  أ722و 726الةذي ملةك بةين عةامة  اشةورملك

. ولقةد مةال شلصمانصةر 6-3  07 ااصحالاوث دنين. نقرا  لك فة دفر ملو  ال انة 

الحصةار. ونقةرا فةة العةدة السةاةس مةن نفةس  ال انة كم  دردونتول  لك الحصار. وا

  ااصحال 

ورَ  نَِة الت،اِدَعِة لِهُوَشَع اََتَذ َملُِك اَشا اِمَر َ  "فِة الس، ورَ الس،  أ َوَدبَى إِْدَرائِيَ  إِلَى اَشا

 " َوفِة ُمُدِن َماِةي َوَتابُوَر نَْهِر ُدوَزانَ  ْدَكنَهُْ  فِة َللَ،َ َواَ 

نقةرا فةة  اتةراأ كمةا مكةانه  شةعوب   فةة السةامر  اادةرائيليينفةة مةدن  ولقد لة ، 

  24العدة 

ا َوَلَما َ َوَدفَْرَوايَِ  َواَْدَكنَهُْ  فِة ُمُدِن  بِقَْوم  ِمْن بَابِ َ  ورَ "َواَتَى َملُِك اَشا  َوُكوَث َوَعو،

اِمَر ِ  اِمَر َ  الس،  َوَدَكنُوا فِة ُمُدنِهَا" ِعَوتا  َعْن بَنِة إِْدَرائِيَ أ فَاْمتَلَُكوا الس،

 . من تول هذا الند الكتابة ان تلك الشعوب قد امتلكت السامر  وات،

للسةةامر أ ودةةبيه دةةكان المدينةةةأ وإدةةكانه بةةدله  شةةعوبا  ال ةةانة والةةتول دةةردون

آترينأ هو ُم بت من منقوشال دردون التة اكتشفت على لائك فة آاار عاصمته وهة 

علةى يةد عةال   0142القديمةةأ و لةك عةام  Khorsabad (لاليا تردةباة-ور شاروكينة)

 .وتقول الكتابة Paul Emil Botta اثاار الفرنسة بول ايمي  بوتلا

 27291. ودبيت "فة السنة األولى لُملكة قد ادتوليت على مدينة السامر 

نسمة. وادكنت بدله  فة السامر  شعوبا  من مناطق اترا كانت ل  تدفع الجزية 

 ابدا"

   تحليل لتدين الشعوب التي أتى بها األشوريون للسكنى في السامرة

فةة البدايةة لة   انهة من دفر ملو  ال ةانةأ  40-21 واألعداة 07 ااصحالنقرا فة 

ان يردة   اشةورمنه . اة  دةالوا ملةك  وكنتيجة لذلكأ فقد قتلت السبا  عدةا   يخشوا الرب.

. وقةد األرضمن اد  ان يعللمه  نةاموس هللاأ لتةى   تفتةك بهة  ولةوش  عبريا   له  كاهنا  

 نقرا كما  ارد  له  كاهنا  

امِ "  َوَعل،َمهُْ   َوَدَكَن فِة بَْيِت إِي َ  َر ِ فَاَتَى َواِلد  ِمَن اْلَكهَنَِة ال،ِذيَن َدبُوهُْ  ِمَن الس،

. ب، ة  تَْعَمُ  آلِهَتَهَا َوَوَتُعوهَا فِة بُيُوِل اْلُمْرتَفََعاِل   َكْيَف يَت،قُوَن الر، فََكانَْت ُك ا اُم،

ة  فِة ُمُدنِهَا ال،  اِمِرياوَنأ ُك ا اُم،  فََعِمَ  اَْهُ  بَابِ َ  تِة َدَكنَْت فِيهَا.ال،تِة َعِملَهَا الس،

وَل بَنُوثَ  ياونَ َعِملُوا  أ َواَهُْ  َلَما َ أ َواَْهُ  ُكوَث َعِملُوا نَْرَد َ ُدكا  اَِشيَماأ َواْلُعوِّ

لََك  َعِملُوا نِْبَحزَ  فَْرَوايِِمياوَن َكانُوا يُْحِرقُوَن بَنِيِهْ  بِالن،اِر ألَْةَرم، َوتَْرتَاَقأ َوالس،

لََك إِلَهَْة َدفَْرَوايِ َ  ب، َويَْعَملُوَن ألَْنفُِسِهْ  ِمْن بَْينِِهْ  َكهَنَةَ  .َوَعنَم، فََكانُوا يَت،قُوَن الر،
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ب، َويَْعبُُدوَن  بُوَن ألَْدلِِهْ  فِة بُيُوِل الُْمْرتَفََعاِل.ُمْرتَفََعال  يُقَرِّ  َكانُوا يَت،قُوَن الر،

إِلَى هََذا اْليَْوِم يَْعَملُوَن َكَعاَةاتِِهِ  األَُوِل. . آلِهتَهُْ  َكَعاَةِ  األَُمِ  ال،ِذيَن َدبُوهُْ  ِمْن بَْينِِه ْ 

ب، َو َ يَْعَملُ  ِريَعِة  َ يَت،قُوَن الر، وَن َلَسَب فََرائِِضِهْ  َوَعَوائِِدِهْ  َو َ َلَسَب الش،

با بَنِة يَْعقُوَب )ال،ِذي َدَعَ  اْدَمهُ إِْدَرائِيَ (. ...فكان َواْلَوِصي،ِة ال،تِة اََمَر بِهَا الر،

ب، َويَْعبُُدوَن تََمااِيلَهُْ أ َواَْيضا  بَنُ  وهُْ  َوبَنُو بَنِيِهْ . فََكَما َعِمَ  هَُل َِ  األَُمُ  يَت،قُوَن الر،

 آبَااُلهُْ  هََكَذا هُْ  َعاِملُوَن إِلَى هََذا اْليَْوِم"

 إدةةرائي للسةةكنى فةة شةةمال  األشةوريونن الشةةعب الةذي اتةةى بةةه ايرينةا هةةذا الةند 

الةربأ  هة العاصمةأ قةد تبنلةى صةيغة تةديان بهةا اعترفةوا بادة  ليث كانت مدينة السامر 

قد ادتمروا فة طقوده  الوانية السةابقة وعبةدوا آلهةته . ولقةد ماردةوا هةذا  ولكن دوهريا  

. األشةوريينبعد دقوط السةامر  تحةت دةيطر   األرضالنو  من التدين من وقت ةتوله  

ولقد ادتمروا على هذه الصيغة من الوانية تول الفتر  التة ُكتب بها دةفر ملةو  ال ةانةأ 

ب، َويَْعبُُدوَن تََمااِيلَهُْ أ َواَْيضةا  بَنُةوهُْ    40العدة  كما راينا من "فََكاَن هَُل َِ  األَُمُ  يَت،قُوَن الر،

وقد ُكتبت هذه الكلمال من  .َوبَنُو بَنِيِهْ . فََكَما َعِمَ  آبَااُلهُْ  هََكَذا هُْ  َعاِملُوَن إِلَى هََذا اْليَْوِم"

   .قب  الميوة 441 -445عزرا لول 

وماردةةيمانة  هةةة امةةوة  قبائةة  عربيةةة ال ةةانة هةةزم دةةردونقةةد فةةة وقةةت  لةةق و

Marsimani  وشبا وابداةيIbadidi  اََةْب ِية  وهةة  اادةماعيليةأأ اتافة لبعض القبائة

Adbeel  انة بعضةا  مةنه  قبة  المةيوة قةد ادلةى دةردون ال ة 706ومسا وتيما. وفة عام

كما نجد  لك فة كتاباته المنقوشة السامر  إلى
236
  . 

قبة  المةيوةأ  669-611الةذي ملةك مةن عةام  Esarhaddonولقد دلب ادةرلدون 

ونرا ان كة   .2  4أ كما نقرا من دفر عزرا مستعِمرين آترين لكة يعيشوا فة السامر 

لكة تعيش فة السامر  تول تلك القرون لتةى عصةر عةزرا  شوريوناألبها  اتىقبيلة قد 

ونحمياأ قد ادتمر ان يكون لها إلههةا الخةاا بهةاأ كمةا وقةد دةبق وراينةا فةة دةفر ملةو  

 .07 وااصحالال انة 

 مقاومة السامريين لليهود وتقليدهم للعبادة اليهودية بعد السبي

فةة بنةا   وبةدئواقب  المةيوة.  516الذي لدث عام  اليهوة من السبة البابلة لقد عاة

ودور المدينة. ولقد قُِوموا من اواةة مجموعةال كمةا نةرا فةة دةفر فة اوروشلي  الهيك  

 األشةوريونكانت مللفة من الشةعوب التةة اتةى بهةا  األولىالمجموعة  .21و09  2نحميا 

نجةد ان مقةاومته  هةذه كانةت زمةن نحميةا  . ومن تول الةند الكتةابةللسكنى فة السامر 

  التالين من َدْنبَل،ك كما نرا فة العدةين ُمقاة   

ونِةا َوَدَش   اْلَعَربِةا هََزاُوا بِنَا  ا َدِمَع َدْنبَل،كُ اْلُحوُرونِةا َوطُوبِي،ا اْلَعْبُد اْلَعما َولَم،

ُةوَن؟[.َواْلتَقَُرونَا َوقَالُوا  ]َما هََذا األَْمُر ال،ذِ   ي اَْنتُْ  َعاِملُوَن؟ اََعلَى اْلَملِِك تَتََمر،

ا اَْنتُْ  فَلَيْ  َماِ  يُْعِطينَا الن،َجاَل َونَْحُن َعبِيُدهُ نَقُوُم َونَْبنِة. َواَم، َس فَاََدْبتُهُْ   ]إِن، إِلَهَ الس،

 لَُكْ  نَِصيب  َو َ َلق  َو َ ِ ْكر  فِة اُوُرَشلِيَ [
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للشةعوب  لقبةا   "نييدةامرادة  ". وكةان اثونةن فة تلك يللسامري رئيسا  دنبلك كان و

 . للسكنى فة السامر  األشوريونالوانية التة اتى بها 

بنا  السةورأ وودةد ان الهيكة  قةد اعيةد  منوعندما فش  دنبلك فة ان يُوقف اليهوة 

ان يجةدةوا آنةذا أ فةة ليهةوة تيةَب هللا لترينافس بةه  ن  تديا  ان يخلق صيغةَ  اراةبنا ه اانيةأ 

. وهكةذا فةة وان يعيةدوا بنةا  الهيكة العباة  فة مدينة اوروشلي  بعد ردةوعه  مةن السةبة 

 .237على دب  درزي  دامريا   قب  الميوةأ قد بنى دنبلك هيكو   417عام 

 منحةدرون مةن قبيلةة منسةىأ  لةك انه يدلعون  ابتدئواوبعد بنا  السامريين لهيكله أ 

 األشةوريينقد ُدلبوا من  ادداةه أ وان إدرائيليينل  يكونوا  بانه  تاريخيا   ر   انه معلوم

ا َوَلَمةا َ َوَدةفَْرَوايَِ .  اتوا به  من مناطق مختلفة م   بَابِة َ  إ أ لمدينة السامر  َوُكةوَث َوَعةو،

وماردةيمانة واباةيةد. ولة  يعتبةر  م   اموة اتراقد اتى بقبائ   ال انة وراينا ان دردون

ان معظة   إ " "كةواي  ـاليهوة قك هذه الشعوب والقبائ  كيهوةيةةأ ولكةن كةانوا يسةمونه  بة

 دكان تلك الشعوب كانت من ارض كوث. 

قةرن ا ول مةيوةيأ فوفيةوس فةة ال يوديفوسلقد كتب الملر  اليهوةي الرومانة 

ال امن من كتابه عن التاريخ القدي  لليهوةأ عن السامريين فة زمةن الةتول  ااصحالفة 

  فوفيوس ا دكندر الكبير لمدينة القدس. فيقول 

روا ان  "عندما راا السامريون بان ا دكندر قد اكرم اليهوة بشك  كبيرأ قرل

ينأ كما دبق وبيلنلا فة موتع هذه هة عاة  السامري إ يهوة.  انه يتظاهروا 

عندما يكون اليهوة فة شدائد ومحنأ يتبرا السامريون من اي عوقة  بانه آتر

. ولكن عندما يدركون بان شي ا  من ليسوا يهوةا   انه معترفين بالحقيقة  أبه 

 انه النصيب الصال، قد اتى على اليهوةأ لا  يدلعون فة عوقة به أ مدلعين 

بوا  يبتدئواو. إليه ينتمون  "يودف وولديه منسى وافراي  إلى انفسه ان ينسِّ
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 إدةرائيلةفةرة  ايمةن انتمةا   تبرئةوامن نالية تاريخية ل  يسةبق قةك ان اليهةوة قةد  

 بسةبب انعةن السةامريينأ و لةك  انفسةه . ولكن تةول كة  تةاريخه  قةد فصةلوا امته  إلى

 . إدرائيليينالسامريين ل  يكونوا 

 ين لكتب موسى الخمسة تغيير السامري

فةة كتةب مودةى الخمسةةأ  والتفظةواالسامريون هيكله  على دب  درزي .  ىلقد بن

انهةا تسةتند علةى اعةداة فةة لكةة يجعلةوا عبةاةته   فيهاأ و لةكولكنه  قد  يلروا عد  اعداة 

الةرب مودةى فةة بنةا   امةرالتعديول نراه فة دفر الت نيةة. ليةث  الد هذه. وكتب مودى

   الناموس وان يكتب عليه كلمال  ألجار  فة دب  عيبالمذب، على 

"ِليَن تَْعبُُروَن األُْرُةن، تُقِيُموَن هَِذِه الِحَجاَر َ التِة اَنَا اُوِصيُكْ  بِهَا اليَْوَم فِة َدبَِ  

بِّ إِلِهَك َمْذبَحا  ِمْن  ِعيبَال َوتَُكلُِّسهَا بِالِكلِس. ِلَجاَر     َوتَْبنِة هُنَاَ  َمْذبَحا  لِلر،

بِّ إِلِهَك َوتُْصِعُد َعلْيِه   تَْرفَْع َعلْيهَا َلِديدا . ِمْن ِلَجاَر   َصِحيَحة  تَْبنِة َمْذبََ، الر،
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بِّ إِلِهَك. بِّ إِلِهَك.  ُمْحَرقَال  لِلر،  َوتَْذبَُ، َ بَائَِ، َدوَمة  َوتَاُْكُ  هُنَاَ  َوتَْفَرُل اََماَم الر،

  1-4   27ت نية «. لِحَجاَرِ  َدِميَع َكلَِماِل هََذا الن،اُموِس نَْقشا  َديِّدا  َوتَْكتُُب َعلى ا 

ولكةةة يجعةة  السةةامريون  ريعةةة لبنةةا  هةةيكله أ قةةد  يلةةروا فةةة نسةةخته  دبةة  عيبةةال 

-6  5ودةفر ت نيةة  07-0 واألعةداة 21وعملوا تغييرال فة دفر الخرو   بجب  درزي .

 اتةراأ مةدلعين  وصايا. فاتاف السةامريون وصةية عن العشر تحدثه األعداة ت. هذ20

على دبة  دةرزي  وان يقةدموا تقةدمال عليةه. ولكننةا نعلة   ان هللا قد امره  ان يبنوا مذبحا  

 على دب  درزي .  هيكو   او مذبحا   إدرائيلةاي  انه ل  يبنِ  تاريخيا  

 ان يُبنى عليه الهيكل أمرهناك معنى نبوي الختيار هللا للمكان الذي 

هللا دليمان الةذي عةاش فةة القةرن العاشةر قبة  المةيوة ان يبنةة الهيكة  فةة  امرلقد 

اوروشلي . والهيك  يقع على دب  المريا
239
اي نفس الجب  الذي امر هللا ابراهي  ان يقدم  أ

 عليه.  إدحاقابنه 

فةةة  ايضةةا  سةةج، فةةة مقةةال للجامعةةة العبريةةة فةةة اوروشةةلي أ لةةول دبةة  المريةةاأ مُ و

   ما يلة. نقرا The Jewish virtual libraryيهوةية المسما  المكتبة ال

الممتد  شما  دنوبا بين واةي قدرون وواةي  األرضان دب  المريا هو اد  "

وكانت . بين دب  صهيون من الغرب ودب  الزيتون من الشرق.  Hagai لجة

فة المنحدر الجنوبة من دب  المرياأ فوق عين ما   اليبودية تقعصهيون 

يا  Gihonيحون د مدينة  إياها . بعد ان الت  ةاوة المدينة دعلها عاصمته ُمسمِّ

الجهة الشمالية من قمة الجب  بقيت درةا  بعد ان الت  ةاوة صهيون. وةاوة. 

مختلفة ل   وألدبابألرنانأ الملك اليبودة السابق للمدينة.  ا  تاص ا  وكانت ُملك

يشتريه من ارنان فة قيمته الكاملة.  يرة ةاوة ان يصاةر الموقعأ ولكن فض،  ان

"َوَةفََع َةاُوُة أِلُْرنَاَن َعِن اْلَمَكاِن َ هَبا   ا ول  األيام اتباروهكذا كما نقرا فة دفر 

. بِّ  َوْزنُهُ ِدتا ِم َِة َشاقِ   َواَْصَعَد ُمْحَرقَال  َوَ بَائَِ،  أَوبَنَى َةاُوُة هُنَاَ  َمْذبَحا  لِلر،

َماِ  َعلَى َمْذبَِ، اْلُمْحَرقَِة.َوةَ  أَدوََمة   ب، فَاََدابَهُ بِنَار  ِمَن الس،  األيام )اتبار َعا الر،

من دب  المريا هو انه المكان الذي  اك ر(. الذي يُذكر 26و  25  20ا ول  

ابراهي أ كما هو فة دفر التكوين  ابيهمن  إدحاقان يُقد،م عليه  ا  كان ُمعد

" 22 وااصحال
240
.  

بسةبب كونةه المكةان الةذي اتتةاره  هامةا  العهد القدي  على ان دب  المريا كان ير ويش

فةةة  األقةة م ابنةةه الوليةةد علةةى  لةةك الجبةة .  لةةك نةةراه فةةة العهةةد القةةدي  علةةى هللا لكةةة يقةةدِّ 

 أنتيجةة موقةف ةاوة الخةاطئ إدةرائي أ و لةكعند لدوث وبا علةى  والد  نراهالاةاتين. 

 ايةامالقاةرين للتجهاز للحربأ بدل ان يستند علةى الةرب. نقةرا فةة  اادرائيليينعندما عدل 

  29- 06  20ا ول  األتبار

ةَما ِ  بِّ َواقِفةا  بَةْيَن األَْرِض َوالس، َوَدةْيفُهُ َمْسةلُول   أ"َوَرفََع َةاُوُة َعْينَْيةِه فَةَراَا َمةوََ  الةر،

يُوُ  َعلَى ُوُدوِهِهْ  ُمْكتَِسيَن بِاْلُمُسوِل.بِيَِدِه َوَمْمُدوة  َعلَى اُوُرَشلِي   َ . فََسقَكَ َةاُوُة َوالشا
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   ِ ةةْعِب؟ َواَنَةةا هُةةَو ال،ةةِذي اَْتطَةةاَ »َوقَةةاَل َةاُوُة هلِل، اَلَْسةةُت اَنَةةا هُةةَو ال،ةةِذي اََمةةَر بِإِْلَصةةاِ  الش،

ا هَُل َِ  اْلِخَراُف فََماَ ا َعِملُوا؟ فَ  أَواََدا َ  با إِلَِهة لِتَُكْن يَُدَ  َعلَة، َوَعلَى بَْيِت اَبِة َواَم، اَياهَا الر،

  «. َ َعلَى َشْعبَِك لَِضْربِِه ْ 

بِّ َدةاةَ   بِّ فِةة بَْيةَدِر  فََكل،َ  َمةوَُ  الةر، اَْن يَقُةوَل لِةَداُوَة اَْن يَْصةَعَد َةاُوُة لِيُقِةيَ  َمةْذبَحا  لِلةر،

.اُْرنَاَن اْليَبُ  . فََصِعَد َةاُوُة َلَسَب َكوَِم َداةَ  وِدةِّ بِّ   ال،ِذي تََكل،َ  بِِه بِاْدِ  الر،

  َوَكاَن اُْرنَاُن يَْدُرُس ِلْنطَة . أفَاْلتَفََت اُْرنَاُن فََراَا اْلَموََ . َوبَنُوهُ األَْربََعةُ َمَعهُ اْتتَبَاُوا

.َوَداَ  َةاُوُة إِلَى اُْرنَاَن   ...َوَةفََع َةاُوُة أِلُْرنَاَن َعِن اْلَمَكاِن َ هَبا  َوْزنُةهُ ِدةتا ِم َةِة َشةاقِ  

بِّ  ب، فَاََدابَةهُ بِنَةار   أَواَْصَعَد ُمْحَرقَال  َوَ بَائَِ، َدةوََمة   أَوبَنَى َةاُوُة هُنَاَ  َمْذبَحا  لِلر، َوَةَعةا الةر،

َماِ  َعلَى َمْذبَِ، اْلُمْحَرقَ  با اْلَموََ  فََرة، َدْيفَهُ إِلَى ِ ْمِدِه.  ِة.ِمَن الس،   َواََمَر الر،

ب، قَةْد اََدابَةهُ فِةة بَْيةَدِر اُْرنَةاَن    ةا َراَا َةاُوُة اَن، الةر، أ َ بَة،َ فِةة َ لِةَك اْلَوْقةِت لَم،  اْليَبُوِدةةِّ

ي،  هُنَاَ . بِّ ال،ِذي َعِملَهُ ُموَدى فِة اْلبَرِّ ِة َوَمْذبَُ، اْلُمْحَرقَِة َكانَا فِة َ لَِك اْلَوْقِت فِةة َوَمْسَكُن الر،

   .اْلُمْرتَفََعِة فِة ِدْبُعوَن"

فةة اوروشةلي  علةى دبة  المريةا  ان يبنوا مذبحا   اادرائيليين امران هللا قد  إ ا  نرا 

ة  عملةه الحقي من اد  الكفار  عن الخطيةأ و لك  ن الفاةي قة كان يجب ان يمول ويكمِّ

 على نفس الجب .  الكفاري

ان ابةراهي  والدرس ال انة الهام الةذي نتعلمةه عةن دبة  المريةا نةراه عنةدما امةر هللا 

م د، للمسةي، الةذي قةد قة كةان رمةزا   إدحاقعلى نفس الجب . ونحن نعل  ان  إدحاقيقدم ابنه 

 من زمن ابراهي .  عام الفةو لك بعد  أنفسه فدية على نفس الجب 

عةن دبة  المريةاأ وبالةذال  مقا    Lambert Dolphinلقد كتب  مبيرل ةولفين و

   اوروشلي  عن موقع الهيك  فة 

ترينا ان دب  المريا   يتكون من قمة  topographic"ان تارطة طبو رافية 

تها والد . ولكن من دلسلة من التول الممتد  التة تبدا فة ا رتفا  فة آتر ده

عند المدينة أ Hinnomلنوم الجنوبية عند اتصال واةي قدرون بواةي 

ارتفاعها  السلسلة فةمتر. ا  تص   611لداوة. بحوالة ارتفا   األصلية

الحالية فة المدينة  مترأ و لك شمال شرقة بوابة ةمشق 777لحوالة  األقصى

... شرق دب    acresايكر  45 تهالقديمة.  يحت  دب  المريا ما مجمو  مسال

متر اعلى من  011يقع دب  الزيتونأ الذي هو  األمتارالمريا ببضع م ال من 

اارية منطقية تدل على ان  إاباتالدب  المريا. هنا   اواعلى قم  دب  صهيون 

موقع صلب المسي، كان على قمة دب  المريا؛ من المحتم  بالقرب من بوابة 

ولديقة القبر. وهة بذلك تكون تحقيقا  لرفيا  لما امر هللا ابراهي   الحالية ةمشق

 للخطية(النهائية  )التقدمةأ عندما قال هللا "على دب  الرب إدحاقفة تقدي  ابنه 

(04   22)مستشهدا بتكوين دوف يكون لها تدبير" 
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التةة هةة  فة تقدي  ابنهأ كان يعيش فة مدينة ب ر السبع األمرعندما ا عطة ابراهي  

فة المنطقة الجنوبية من ارض كنعان. ودافر اواة ايام من اد  ان يص  المكةان المعةيلن 
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قةةد ُوتةةع فةةة  لةةك المكةةان علةةى المةةذب،أ إ  ان هللا لةة  يسةةم،  إدةةحاقمةةن هللا. ور ةة  ان 

ة به. ولكن اراه كبشا   ابراهي    22على الجب . ونقرا فة دفر التكوين  مربوطا   ان يضحِّ

03  

َوَراَ هُ ُمْمَسكا فِة اْلَغابَِة بِقَْرنَْيِه فََذهََب  َرفََع اْبَراِهيُ  َعْينَْيِه َونَظََر َواَ ا َكْبش  "فَ 

 اْبَراِهيُ  َواَتَذ اْلَكْبَش َواْصَعَدهُ ُمْحَرقَة  ِعَوتا َعِن اْبنِِه."

فةة الجسةد  ام ُممَسةكا  عة الفةةوهذا الكبش كان يشير للمسي، الذي قَبَِ  ان يكةون بعةد 

م نفسه كفدية عن تطايا الجنس البشري.  ا  ورالبشري ومجر  لنفس الجب أ و لك لكة يقدِّ

 ابةراهي ا بةن الوليةد  إدةحاق اصةب،وامه هةادرأ  إدماعي بعد ان ارد  ابراهي  

   الذي كان يحبه. ا  قال له هللا

اْرِض اْلُمِري،ا َواْصِعْدهُ هُنَاَ   إلىهَْب َوا ْ  إدحاق"ُتِذ اْبنََك َوِليَدَ  ال،ِذي تُِحباهُ 

 (. 2  22 ")تكوينُمْحَرقَة  َعلَى اَلِد الِْجبَاِل ال،ِذي اقُوُل لَكَ 

كةةان دةةوف  ذيالةة األلةة صةةدة ان يختبةةر مشةةاعر هللا اثب فةةة بكةةان ابةةراهي  رمزيةةا 

لةى مةذب، فةة ع دنةأ و لك عندما يكون ابنه الوليد الذي يحبه موتوعا   الفةيختبره بعد 

)اعيةد القةارئ نفس  لك الجب أ لكة يمةول مةن ادلنةا نحةن الخطةا  المطةالبين بعدالةة هللا. 

 للفص  عن ابراهي  فة الكتاب المقدس والقرآن(.   

هللا فة العهد القةدي  ان يُبنةى الهيكة  علةى دبة   امرهذا هو السبب الذي من ادله قد 

 تةروف إلةىلحيوانية فيةهأ التةة كانةت ترمةز المريا لول اوروشلي أ ليث تُقدم الضحايا ا

 .المسي، الفاةي هللا الحقيقة يسو 

هللا فةة  اعلنهةابنا  الهيك  فة اوروشلي  كان فة انسجام مع تطة هللا النبويةة التةة و

 دفر التكوين. ففدا  المسي، العظي  كان يجب ان يت  فة اوروشلي  علةى نفةس الجبة . وقةد

رادةع )العظةي  عن  لك العمة  الفةدائة  9-6 واألعداة 25النبة فة ا صحال  تنبا اشعيا 

   ايضا الفص  عن ابراهي  فة نهاية هذا الكتاب(

نةةرا  أومةةع وتةةول تلةةك النبةةوال عةةن فةةدا  المسةةي، والمكةةان الةةذي يةةت  فيةةه الفةةدا 

يسةرق انتبةاه بعةض الشةعوب عةن  لكةة أ و لةكالشيطان قد عم  علةى تقليةد عمة  هللا هةذا

ف النةاس علةى عمة  الفةاةيففحواه ومكانهأ   417و  يخلصةوا. فسةنبلك فةة عةام  و يتعرل

د العبةاة  القانونيةة و لةك لكةة يقلِّة أللسامريين علةى دبة  دةرزي  هيكو   بنىقب  الميوة قد 

تطتةه العظيمةة فةة  إلةىان يرمةز والتةة قصةد بهةا هللا  أالمامور  من هللا فةة العهةد القةدي 

 فدا  الجنس البشري من تول مول المسي، فة الجسد. 

هةةيكله  لكةةة يقلِّةةدوا العبةةاة  الحقيقيةةة  417ور ةة  ان السةةامريين قةةد بنةةوا فةةة عةةام 

ان تكون فة هيك  اوروشلي أ لكةنه  لة  يلتصةقوا بفكةر   فة لإلدرائيليينالمامور  من هللا 

وانتوكيةةوس  المكةةابيينقبةة  المةةيوة كةةان هنةةا  نةةزا  بةةين اليهةةوة  065عةةام  . ففةةةتوليةةد

يةوس ان يلغةة كانتو اراةملك دةوريا اليونةانة. فقةد  Antiochus Epiphanesابيفانيس 
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دين هيكله  لعباة  زيوس  االةه عباة  هللا فة اوروشلي . ولقد تعاون معه السامريونأ مكرِّ

 . واألصنامالوانية نحو اثلهة الوانية  األصليةعن عباةته   اليونانةأ معبِّرين

 منحدرون من نسل افرايم ومنسى  أنهممن  عدم صحة ادعاء السامريين تاريخيا  

ان اةعةةةا  السةةةامريين انهةةة  منحةةةدرون مةةةن منسةةةى وافةةةراي  هةةةو تةةةد التةةةاريخ. 

سةةكنى فةةة لل األشةةوريونفالسةةامريون فةةة الحقيقةةة منحةةدرون مةةن الشةةعوب التةةة اتةةى بهةة  

 .األشوريينديطر  تحت كانت  اراتة إلىالذين نُقلوا  أاادرائيليينبدل  السامر 

 ابتةدئواعلةى دبة  دةرزي أ ق. م.  417عةام السةامريون معبةده   ىولكن بعةد ان بنة

را تاصا   يكتتبون تاريخا   فةة القةرن الحةاةي  اي أمدلعين انه زمن عةالة الكةاهن. به  ُمزو،

. فةة الحقيقةة لة  اادةرائيليينانفصةال بيةنه  وبةين  اوقةد لةدث انقسةام  أعشر قبة  المةيوة

العهةد القةدي  علةى ان م ة   لةك ا نقسةام قةد  ادةفاردةفر مةن  اويتحدث اي كتاب تاريخة 

قةد ُ ِكةر فةة ادةفار لدث. لو كان قد لدث م    لك ا نقسام كمةا يةدلعة السةامريون لكةان 

فةة العصةور  " قةد عةاشدةامري"ادةمه  ا  العهد القدي . كذلك   الد قد  كر ان هنا  شةعب

بشةعب  األشةوريوناتةى  لتةى بعةد انبعةدهأ  اوقبلةه  اوم   عصر عةالة الكةاهن  أالقديمة

تةةى بهةةا الشةةعوب التةةة ا قبةة  المةةيوة. ولةة  تُةةد َ  722و لةةك فةةة دةةنة  لكةةة يسةةكن السةةامر 

 قب  القرن الساةس قب  الميوة.  بلقب دامريين األشوريون

أ مما يدل على انبيا ددير بالمولظة وهو ان السامريين ل  يكن له   آترهنا  امر 

لوا  البيةةة  وانهةة  بإدةةرائيليينانهةة  ليسةةوا  لةة  يكونةةوا مةةن نسةة  افةةراي  ومنسةةىأ الةةذين يشةةكِّ

العهةد القةدي   انبيةا بعد عصر عالة الكاهنأ قد قام عدة كبير مةن فالعدة. فة  اادرائيليين

 من نس  ها ين السبطين. ول  يظهر اي نبة من ودك السامريين.

تب السامريين ل  تظهر قب  القرن ال الث قبة  المةيوة. وكتابهمةا الرئيسةيان كُ ان كما 

وهةو  Defterنة هةو . والكتةاب ال ةاMarkahالتة تعنةة تعلةي   Memar Markahهما 

لهةا ين الكتةابين. ولكةةن لقيقةة ان كتةبه  هةةذه  وليةا   نسةةبونالسةامريون   يوكتةاب صةو . 

 اتةراتعوة لتاريخ متاتر يلغة اةلعةا ه  انهة  منحةدرون مةن منسةى وافةراي . مةن ناليةة 

تلةف مودةى.  مةن عصةر يشةو  الةذي األنبيةا له  كتب مكتوبةة مةن  اادرائيلييننجد ان 

حا  لصةموئي  زمةن عةالة الكةاهن. وبعةد صةموئي  هنةا  كتةب فةة كة  قةرن يوادتمر اا

  لق. 

 اووهذه نقطة امتحان هامةة لكة  مةن يريةد ان ينسةب لةه عوقةة بسةولة مةع ابةراهي  

مةةن هللا الحقيقةةة لكةةة  ى إلةةيه ن ُمةةولوقةانوني انبيةةا  عنةةده  يعقةةوبأ فةةو يودةةد او إدةحاق

نبةة هلل  ادةداةهبين إدماعي أ بدون ان يكون انه من نس   ىةلعقد امحمد فه .  يبرر اةلعا

أ   يودةد نبةة قةد إدةماعي مةن نسة   ا  دد  ان نفترض ان محمةد ارةناكذلك لو  .الحقيقة

 .  ليينيقام بين ا دماع
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 األتةرا اماأليةا  ان تعلي  السامريين   يتفةق مةع العهةد القةدي . فمة و عقيةدته  عةن 

ويعتقةدون ان تاهةب  .Tahebاهةب تادةمه  صةا  . فه  ينتظةرون مخلِّ ةشتيةامشتقة من الزر

عندما يسوةون العةال  فيمةا يسةمونه "بالمملكةة ال انيةة  أ و لكمن السوم دوف يبدا عصرا  

  ." 

 ةانتظةةروا اواةة ةشةةتيينارأ ليةةث ان الزةشةةتيةامشةةتقة مةةن الزر األفكةةارم ةة  هةةذه 

وقةد دةبق  العةال .ةشتية علةى امخلصين. وهل   المخلصون دوف يفرتون الديانة الزر

وادةةةمه  المخلةةةد ا ول و كةةةرل عةةةنه  فةةةة موتةةةو  األيةةةام األتيةةةر . و كةةةرل عةةةن

Hushedar ون . والمخلةةد ال ةةانةمةةيوةي 340ُمنتظةةرا  عةةام  وكةةان -Aushedar هيسةةمل

Mahةشتة وهو يصاةف عام االعاشر بالنسبة للحساب الزر األلفالذي يص  فة بداية  أ

اهب. ولقد مةر عةام تميوةي. وهو مشابه فة لكمه لما ينتظر السامريون فة لك   0340

ر.  0340 نسةمة  الف 211ةشتيين اليوم لوالة ايبلغ عدة الزروولكن ل  يظهر هذا المحرِّ

الةذين  الزراةشةتيين. وهة  البقيةة مةن فة الهند Bombayفة مدينة بومبيه معظمه  يعيش 

الُمنتظر من المسةلمين هةو  هربوا من بوة فارس توفا من المسلمين. والحقيقة ان المهدي

ةشةتيون.   بةد ان الفةرس فةة شةبه االذي كان ينتظره الزر Aushedar-Mahمن مشتق 

 ا دة .ال انة من  اي المقطع "أماه“ب  Aushedar-Mahالجزير  العربية كان يسمون 

له العرب    للعال .مهدي لكة يشير على انه الذي يجلب الهداية  إلىولول

يبلةغ  اثنللسةامريين.  األمةرأ نجد انه لةدث نفةس ةشتييناوكما انقرض معظ  الزر

ة اق  يعيش بقرب تة  ابيةب نفس يعيشون فة نابلس فة الضفة الغربية. وعد 720عدةه  

 .إدرائي فة 

لنقارن  لك مع النبوال عن المسي،أ إ  ان العهد القدي  يحتةوي علةى عةدة كبيةر مةن 

ولقةد  أ وموتةه وقيامتةه فةة اليةوم ال الةثأاألرضالنبوال عن ميوة المسةي، ولياتةه علةى 

نةةا  فه أتمةةت هةةذه النبةةوال بحةةذافيرها. ومةةن دهةةة النبةةوال عةةن ردةةو  المسةةي، ال ةةانة

  عيوننا.  امامعومال تت  

ا  كيف يسم، هللا ان السامريين ينقرتوا تقريباأ بينما قبيلتا منسى وافراي  تشةكِّون 

لتةى ان الةرب كةان يةدعو  كةان عةدةهما  البةا  فقةد  التاريخ؟عبر  اادرائيليينعدة  ا لبية

ن منحةدرين مةن هةاتين القبيلتةينأ لمةا ا "افراي  ومنسى". لو كان السةامريو بلقب إدرائي 

 نسمة؟ الفهذه العدة البسيك الذي   يتجاوز  إلىدم، هللا ان ينقرتا 

وهةةو انهةة  لةة   إدةةرائيليينأيسةةت نة كةةون السةةامريون  آتةةرهنةةا  عامةة  تةةاريخة و

مةن بةوة مختلفةةأ  األشةوريينالذين قد ا تة به  بوادطة  فآبااله يتكلموا قك اللغة العبرية. 

. فقةةك عنةةدما التةة  آراميةةةيتكلمةةوا قةةك العبريةةة. فقةةد كانةةت لغةةته  عبةةار  عةةن لهجةةة لةة  

 وبةدئواقةد هجةر السةامريون لغةته   أو لةك فةة القةرن السةابع مةيوةي أالمسلمون فلسطين

يتكلمون العربية. لقد تجن،ب السامريون التكل  بالعبرية لتى بعد ردةو  اليهةوة مةن دةبيه  

بةة  المةةيوة. ولكةةن لتةةى بعةةد السةةبة ادةةتمر اليهةةوة يتكلمةةون البةةابلة فةةة القةةرن السةةاةس ق

  فلسطين.فة  اادرائيليينالعبريةأ اللغة التة كانت دائد  بين 
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ان يُحق،قةوا مةةع  نهةذه الحقةائق تشةير بوتةول علةى ان السةةامريين لة  يكونةوا يريةدو

من المختلفة الذين  ادداةه قوميال بدنسه . فكانوا متعلقين وان يُعتبروا من  اادرائيليين

. وكان من الودائ  التة داعدته  على  لةك هةو السامر  إلى األشوريونقد اتى به  ليث 

 . األصليةلفظه  على لغته  

حفظ وجه محمد من خطأه الشنيع من جهة  تهمفي محاولللمسلمين ال يوجد مهرب 

 السامريين

بةان مودةى قةد تاطةب  97-15 واثيةال أ21اي رقة   أدلعة القرآن فة دور  طهي

ل الذهب     95 اثيةأ كسامري. فيقول القرآن فة عج  لة له توار إلىرد  قد لول

  دامري"."قال فما تطبَُك يا 

بالنسبة للقرآن مودوةين فة القرن الخامس عشر قب  الميوةأ اي  يكون السامريون

. ولكةن ادة  "دةامريين" لة  يودةد قبة  فة صةحرا  دةينا  لإلدرائيليينن قياة  مودى زم

 إدةرائي كمةا راينةا دةابقاأ قةد بُنيةت مةن ملةك  القرن الساةس قب  الميوة. ومدينة السةامر 

  07انة م فة ملةو  ال ةتعبير "دامريين" الُمستخدَ وقب  الميوة.  911عمري لوالة دنة 

فةةة العبرانيةةة عةةن تعبيةةر  المدينةةة يختلةةفعةةن دةةكان مدينةةة السةةامر  بعةةد ان بُنيةةت  29

لكةة يسةكنوا السةامر . ان  بهةا األشةوريونالتةة اتةى  بةه الشةعوب"دامريين" الذي نُعتةت 

تعبيةةر دةةامريين لسةةكان مدينةةة السةةامر  لةة  يكةةن معروفةةا  قبةة  ان تُبنةةى المدينةةة فةةة القةةرن 

   .الميوةالتادع قب  

"أ السةامريهةو " أ97-15 واثيةال 21اي رقة   أالتعبير الُمسةتخدم فةة دةور  طةه

السةةامريين. لقةةد كةةان السةةامريون معةةروفين زمةةن محمةةدأ تاصةةة بةةه انةةه مةةن قصةةد الةةذي يُ 

 بسبب كتاب العهد الجديد الذي تكل  عةنه  عةد  مةرال. اتةافة لةذلك فةان دةيمون السةالر

بانةه الةذي اتة ،  الردة  اعمةالديةدا. فقةد ُ كةر فةة دةفر  كةان معروفةا   من مدينة السامر 

ليث انه كان قد ادةس  محمدأ منزمن  مشهورا   لما  شعب السامر  فة دحره. ولقد كان عَ 

بعةد العصةر  التة انتشةرل لقةرونوأ Simoniasmاي السميونية  أهرطقة ُعرفت بادمه

 ية معروفة آنذا . صالميوةي. وكانت فرقة ةينية  نو

الةذي ُ كةر    شك ان محمدا  عندما اةتله زمن مودى كان فة  هنه دالر السةامر 

دةنة بةين  0551يجلةب السةخريةأ مةن ليةث ان هنةا   . ولكةن  لةك لقةا  الرد  اعمالفة 

 دنة بين ودوة السامريين ومودى.  0111اعمال الرد . ولوالة  مودى والسامري فة

بعض المسلمينأ فة لرده  من هذا الخطا التاريخة الجسي أ لاولوا ان يخلِّصوا و

وهةو ان السةامريين مةن نسة  منسةى وافةراي . ولكةن   وده محمد ُمتبنين اةلعا  السامريين

فةة  بةدئواانهة  قةد . اتْف إلةى  لةك من نالية تاريخية اةلعا  السامريين هذا ليس صحيحا  

قبة  المةيوة. ونحةن  417ا ةعا  بذلك فقك بعد ان بنوا هيكله  على دب  درزي  فة عام 

وا بهذا ا د  فقك فة القرن الساةس قب  الميوة.   نعل  ان السامريين قد ُدمل
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 كذلك   نجد فةة اي مردةع ان قبيلتةة منسةى وافةراي  قةد انفصةلتا عةن بةاقة القبائة 

دةد  ان  ارةنايوما ما قد ُدميتا بالسامريين. ولو  انهما. و  نجد فة اي مردع اادرائيلية

عونأ  لةةك لةةن يعطةةة مةةن زمةةن عةةالة الكةةاهن كمةةا هةة  يةةدل  بةةدئوانفتةةرض ان السةةامريين 

يكرهةون  انفسةه من الخطةا التةاريخة الجسةي  فةة القةرآن. فالسةامريون  المسلمين مخردا  

وه  بهذا اللقةب فقةك بعةد القةرن  اادرائيليينويعترفون بان  أهذا اللقب "دامريين" قد دمل

 الساةس قب  الميوة. 

. ادةاسفعندما نرا ك  هذه العناصر مجتمعةأ نرا كيف ان لجته  هزيلةة وبةدون 

للقرن الحاةي عشر قب  الميوةأ ليث يةدلعة  نسبهوالقرآن   يستخدم تعبير "دامري" وي

قد ادسوا فةة  لةك  وانه  أانفصال زمن عالة الكاهن اثونةريون انه لدث فة تلك السام

ه  منحدرون من الشعب الذي  ألنه أ  لك . نعل  ان اةلعا ه  هو مزيلف  مستقلة   مة  االزمن 

دةوف نتفةق مةع  انناقب  الميوة. لنفترض دد   722عام  السامر  إلى األشوريوناتى به 

 "دةامري" تعبيةرالقرآن قةد ادةتخدم فة .أ  لةك لةن يحة  المشةكلة القرآنيةةالسامريا  ا ةع

 إنسةانا  ان مودى قد تاطب  القرآن يدلعةوقرون.  باربعة ونسبه لزمن يسبق عالة الكاهن

لةةدث بحسةةب القةةرآن فةةة وانةةه ". السةةامري" إيةةاه يا  سةةمِّ كشةةخد يملةةك دنسةةية مختلفةةة مُ 

. وقبيلةة منسةى إدةرائيليينيُةدعون  كةانوا فة وقةت نعلة  بةان اادةرائيليينأ صحرا  دينا 

 قبيلة افراي  كانوا يُدعون افراميين. وافراةكانت تُدعى منسى 

ه  الذين ةعوه  بالسامرين  اادرائيليونيعترف السامريون ان وكما دبق و كرل 

لون ان يسموا و لك بعد القرن الساةس قب    Shamerimبلقةب  انفسةه الميوة. وه  يفضل

. لقةد تبنلةوا هةذا اللقةب بعةد القةرن الرابةع قبة  اايمةانشاميري أ التةة تعنةة المةدافعين عةن 

فةة نةز   اادةومية. ولكن هذا   يسةاعد القضةية اادرائيليينالميوةأ و لك لكة ينافسوا 

 يستخدم لقب شاميري أ ولكن دامريين. كذلك فانةه   يودةد فةة اي تطا محمد. فالقرآن  

يةدلعة ودماعة تحةت ادة  شةاميري .  اومة ابعد عالة الكاهن قد ُوددل  اومردع انه قب  

وا بالشةامري  زمةن عةالة الكةاهنأ اي فةة القةرن الحةاةي  ابتةدئواالسامريون انهة   ان يُسةمل

ولكةن  .عل  ان اةلعا  السامريين هةذا مزيةف  عشر قب  الميوةأ وليس زمن مودى. ونحن ن

فةة لة  محمةد  اادةوميةأ فلن يساعد  لك القضةية لنفترض ددلنا ان  لك ا ةعا  مقبول  

من تطاه الشنيعأ من ليث ان القرآن يدلعة ان مودى تاطب ردة  فةة لقةب "دةامري" 

ة عةدم اي فة القرن الخامس عشر قبة  المةيوة. ان عنةاة بعةض المسةلمين فة أفة عصره

ان يخلِّصةوا  امة التسلي  فة ودوة هذا الخطا الكبير القرآنة يتركه  فة زاوية لردة بو 

 . به القرآن

بعض المسلمين يذهبون ابعد من  لكأ مدلعين ان "السامريين" قد كانوا مودةوةين و

قب  الزمن الذي اةلعةى السةامريون انةه كةانوا مودةوةين فيةه. ولقةد تلقةوا مجموعةة  قرونا  

. فةة وقةت ان مودةى هةو المةدافع اايمةانين لها الودوة زمن مودةى كمةدافعين عةن نادب

. وهةل   المسةلمون يةدلعون بانةه كةان لإلدةرائيليينالذي اتمنه هللا لكة يعلنةه  اايمانعن 
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 ير منطقة من ليةث  امراتافة لمودى. و لك طبعا  اايمانهنا  مجموعة مدافعة عن 

 وا انه  كانوا مودوةين زمن مودى. ان السامريين ل  يجرالا ان يدلع

 السامريومفسرو القرآن هوية  األوائلكيف حق ق المسلمون 

المةذكور فةة القةرآن انةه مةن ارض  السةامريمحمةد عةن  ابةن عة  يةتكل  ابةن عبةاس

باَدْرما
242
قةديما وارض باَدْرما هة منطقة كركةو  .

243
علةى معرفةة بعةض  دلل و لةك ية .

من منةاطق  األشوريونالسامريين انه  من شعوب اتى به   اص العرب فة الجاهلية عن 

كما كانت منطقة كركو  قديما. واعتقد ان هذه المعرفة قد اتةت  اشورمنها شمال  أمختلفة

 د. من تول اليهوة فة منطقة المدينة ليث هادر محم

قد اتوا مةن  لكة يسكنوا فة السامر  األشوريونمن الشعوب التة اتى بها وك يرون 

والسفرواي  كانت تقةع شةرق الفةرال.  أاشورالعراق. فارض كوث كانت مقاطعة فة بوة 

ا لكةة يسةكنوا السةامر  قةد اتةى مةن تلكمة األشةوريوندز  كبير من الشعب الذي اتى بةه و

مةةن  اصةةله المقةةاطعتين فةةة العةةراق. فمةةن البةةديهة ان اليهةةوة قةةد اعتبةةروا السةةامريين ان 

 شمال العراق. 

قةةد دةةمع كغيةةره مةةن بعةةض العةةرب فةةة الجاهليةةة ان  مةةن الواتةة، ان ابةةن عبةةاس

 اشةورة أ وعرفةوا ان عاصةماألشةوريةقةد دلبةوا هةذا الشةعب مةن المقاطعةال  األشوريين

أ التةةة كانةةت قريبةةة مةةن السةةامريين فةةة منطقةةة كركةةو  اصةة كانةةت نينةةوا. فوتةةعوا 

 العاصمة فة شمال بوة النهرين. 

لقد فهة  انةه لةيس  ؟الُمستخدم فة القران السامريمن تعبير  ما الذي فهمه ابن عباس

 األشةوريةمن المقاطعةال قديما  األشوريونمن الشعب الذي دلبه  ن والد  ولك بإدرائيلةأ

فلسطين. ولكن   ابن عباس و  محمد قد عرف التاريخ الةدقيق الةذي لةدث بةه  لةك.  إلى

   بد انه  ظنوا انه لدث قب  عصر مودى. 

تةةع باَدْرمةةا بةةالقرب مةةن مدينةةة قةةد و "أأ ففةةة كتابةةه "رول المعةةانةا لودةةة امةةا

قةةد تبناهةةا بعةةض  اتةةراالتمةةال فكةةر  وتةةع  ايضةةافةةة شةةمال العةةراق. ولكنةةه  الموصةة 

تُدعى السامر  إدرائيليةمن قبيلة  السامريأ اي ان  لقا   المسلمين
244

. وهذا يكشةف عةن 

د  مدينة قد بُنيت من عمري فة القةرن التادةع قبة  بان السامر  كانت ا ااةرا عجز فة 

 تحت اد  السامر .  إدرائيليةو  يودد اي قبيلة  أالميوة

م الةةرازي تعبِّةةر عةةن راي ك يةةرين مةةن المسةةلمين فةةة ديلةةهأ وهةةو ان  فكةةر    ويقةةدِّ

وادةمها السةامر  إدةةرائي كةان مةن قبيلةة مةن بنةة  السةامري
245
بةةان  قتةاة  اةلعةىوايضةا  .

من قبيلة يُقال لها السامر  " إدرائي كان "عظيما من عظما  بنة  السامري
246

  .  

ابن الجوزي فة كتابه زاة المسير فة عل  التفسيرأ يسةتعرض عةد  ودهةال نظةر و

    السامريبخصوا هوية  إدومية
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مودى بن عمران. وال انة   أ وقال  كان ابن ع بن منبه "الدهما قاله وهب

ميخاأ قاله ابن السائب. وه  كان من بنة إدرائي أ ام  ؟ فيه قو ن. الدهما  

. وال انة  كان من عظمائه أ وكان من قبيلة تسمى ل  يكن منه أ قاله ابن عباس

. وفة بلده قو ن. الدهما  كرمانأ قاله دعيد بن دبير. قتاة دامر أ قاله 

”وال انة  بادرماأ قاله وهب
247
 .  

السامريين انةه مةن شةمال العةراق.  اص نستنتج من ك   لك ان المسلمين قد عرفوا 

 اصةب،من يهوة شبه الجزير  العربية. ولكن فة قرون  لقةة قةد  إليه وهذه المعرفة اتت 

كمعاصةةر  السةةامريسةةلمون فةةة وعةةة فةةة تطةةا محمةةد التةةاريخة مةةن دهةةة وتةةعه الم

لمودةةى. ولةةذلك بةةاتوا يقةةاومون الحقيقةةة المعروفةةة دةةدا عةةن السةةامريين انهةة  قةةد اتةةوا مةةن 

قبة  المسةي،. ولةذلك  722قةد اتةوا للسةامر  عةام  العةراقأ وانهة مناطق مختلفة من شةمال 

أ لكةةة يضةةعوها زمةةن مودةةى. إدةةرائيليةسةةامريين كقبيلةةة صةةاروا يريةةدون ان يجعلةةوا ال

وا القبيلة على اد  مدينة السامر  أ المدينة التة بُنيت من عمري فة القرن التادع قب  ودمل

 الميوة. 

نأ الذين يتبعون تفادير القرآنأ قد تبنلوا نفس الحجةج ون المعاصروفالمسلم لمدف

رآن من اد  تبرير تطا محمد التةاريخة. وهكةذا ك يةرون مةن التة وتعها المفسرون للق

 كانت مودوة  زمن مودى.  إدرائيليةالمسلمين اليوم يدلعون ان السامريين ه  قبيلة 

دةةرةه الةةذي اقتبسةةه مةةن دةةفر  علةةى تاريخيةةة     شخصةةية  محمةةد ان يُةةدتِ  اراةلقةةد ف

تسلسة  التةاريخة لكةة الخرو . ولكن كان يعوزه معرفة فة الكتاب المقدس والتةاريخ وال

له ا تماما فة التسلس  التاريخة للحواةث الُمعلنة  ن يضع هيكلية تاريخية. فكان داهو  يخول

ظهةروا فةة الكتةاب  اشخاا فيه ادما  دا  ولذلك فقد اللف درةهأ مازِ  .فة الكتاب المقدس

ن مةع انهة  قةد عاشةوا فةة عصةور متباعةد  دةدا عة أفة دي  والد إياه  عا  المقدسأ واتِ 

فة العهد  الرد  اعمالالمكتوب فة  السامريبعضه  البعضأ كما هة الحالة فة وتعه 

 الجديد فة زمن مودى فة القرن الخامس عشر قب  الميوة.

 األوسلقةةةد قةةةد محمةةةد قصصةةةه علةةةى شةةةعب دةةةا  أ مللةةةف ا لبةةةه مةةةن قبيلتةةةة 

المتولشتين اللتين عاشتا فة المدينة. لقد لسب محمد ان الذين لولةه والخزر أ القبيلتين 

يقارنوا القرآن بواائق التاريخ والند فة الكتاب المقةدس. ولكةن  اولن يشكِّكوا فة كلماته 

 نالمسلمين اليوم له  ةتول بسهولة على كتةب التةاريخأ كمةا الكتةاب المقةدسأ ويسةتطيعو

ا  محمةةةةد التاريخيةةةةة التةةةةة وقةةةةع بهةةةةا.ان يحكمةةةةوا علةةةةى صةةةةحة مةةةةا نقةةةةول مةةةةن اتطةةةة
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 وموسى؟!  هي مريم أخت هارون هل مريم أم يسوع

 امالقرآن فة السرة هو من دهة التاريخ الذي عاشت به مري   فوتىمن  آترم ال 

مودةةى. مةةع ان  اتةةةلهةةارون  اتتةةا  كةةون يسةةو  ان ت ام . فلقةةد دعةة  القةةرآن مةةري َ يسةةو 

 دنة.  0511لوالة  هارون اتتيسو  ومري   امالمسافة الزمنية بين مري  

 فة هذه الكلمال   يسو  اميخاطب القرآن مري   21  09فة دور  مري  ف

 ا "وما كانت امك بغي  دوما كان ابو  امراَ  هارون اتت"يا 

د  و على تطاه التةاريخة محمد ليث ي ابر  أمن دور  عمران التباس محمد هذا ملك،

دةت مةري   –ومودةى  الذي كةان والةد هةارون –ان امرا  عمران  يا  عِ دل الجسي  مُ   امقةد كرل

السةةور   وهةةة-عمةةرانعنةةدما كانةةت فةةة بطنهةةا وعنةةدما ولةةدتها. فنقةةرا فةةة دةةور   يسةةو 

  36و 35 اثيتين وفة- ال ةال

را فتقب  منة  عمران  امرا "إ  قالت   إنكرب إنة نذرل لك ما فة بطنة ُمحرل

رب إنة وتعتها ان ى وهللا اعل  بما  قالت السميع العلي . فلما وتعتها  انت

يتها مري  كاألن ى.وليس الذكر  أوتعت من  و ريتهاوإنة اُعيذها بك  أوانة دمل

 الشيطان الردي ". 

 اتةتانهةا  يسةو  امبان مةري   ا  ظانل  أكان تحت التباس كبير هذا يدل على ان محمدا  

وابنةةة عمةرانأ الةةذي هةو عمةةرام المةذكور فةةة دةفر الخةةرو  ا صةحال السةةاةس  هةارون

   .أ وكانت زودته يوكابد. ولقد ولد لهما مري  وهارون ومودى21والعدة 

فةةة القةةرآن بةةان آل عمةةران هةة  نفسةةه  عائلةةة مودةةى  إتةةافيةال هةة  هنةةا  تاكيةةد

وامةه همةا مةن عائلةة عمةران؟. نجةد  لةك فةة  وان القةرآن قةد قصةد ان يسةو   وهةارون؟

   3أ وهة رق  دور  عمران من 34و 33اثيتين 

"ان هللا اصطفى آةم ونولا وآل ابراهي  وال عمران على العالمين.  رية 

 وهللا دميع علي " بعضها من بعض 



  القرآن والتاريخ 036

 

  جانية ليست للبيع()نسخة م 

 

ان القرآن قد قصد بآل عمران عائلة مودةى وهةارون. وات، من اثيتين اعوه من 

وتةةع العةةائول الرئيسةةية التةةة اتةةى منهةةا ردةةا ل العهةةد القةةدي  المهمةةين وهةة  بحسةةب  إ 

راس البشةةرية بعةةد  –البشةةريةأ اةة  نةةول  راس-القةةرآنبحسةةب -آةم كنبةةة كبيةةر :القةةرآن

ويعقوب وابنةه  إدحاق ايضاابراهي   بآلوالمقصوة  اثبا أ. ا  آل ابراهي  رئيس الطوفان

وبحسةةب القةةرآن هةةو نبةةة –نبةةة النةةاموس  بهةة  مودةةىيودةةف. اةة  آل عمةةران المقصةةوة 

)مةةع ان القةةرآن يعتبةةره نبةةة  . ولةة  يةةذكر يسةةو واتتةةه مةةري  واتةةوه هةةارون -اليهوةيةةة

هةة بنةت عمةران  امةهان  اي أاعتبةره مةن آل عمةران ألنةه قةدالسبب فة  لك  المسيحية(.

 بحسب القرآن. 

قالةت امةرا  عمةران ربةة  إ لكة يقول " 35اي اثية التة بعدها  اثيةا  يستمر فة 

امرا  عمةران والةد   امه ..". اي نفس هذه عائلة عمران التة فة بطنة.نذرل لك ما  إنة

. ليث اثية تتكل  عن تكريس ام عمران ألم يسةو  ام يسو  مودى هة التة لبلت بمري 

 اممودى وهةارون هةة التةة لبلةت فةة مةري   ام. ان التباس محمد من ان وهة فة بطنها

 ال واة.   اثياليسو  هو وات، ددا من تول التسلس  الذي تقدمها 

عمةران هة  عائلةة  لآان يجعلةوا  األزمةأ يوةونبعض المسلمين من ولكة يتخللد 

عمةران عائلةة مودةى وهةارون. ولكةن  آلليست  وانها أعاشت زمن مري  العذرا  اترا

 ظهر بان القرآن قصد نفس العائلة وفة نفس الفتر .ي 35-33 اثيالتسلس  

 مريم لها في الهيكل   أمعن تكريس  53-53اآليات ما هي مصادر محمد من جهة 

 التة تقول  37رق   لآلية ااتافةبدور  عمران  من 36و 35 اثيتين

. كما ةت  عليها "فتقب،لها رباها بقبول لسن وانبتها نباتا لسنا وكفللها زكريا

زكريا المحراب ودد عندها رزقا قال يا مري  انى لك هذا قالت هو من عند هللاأ 

  ان هللا يرزق من يشا  بغير لساب"

 أقتبسةة مةن كتةاب بروتةو إفنجيليةون يعقةوب الصةغيرال واة هةة م اثيالتلك  اقول

هةةذا الكتةةاب هةةذه  مةةن 00و 7 ااصةةحالالالةةذي يعةةوة للقةةرن ال ةةانة مةةيوةي. نقةةرا فةةة 

  الكلمال 

ان ىأ دوف  ام ا  لة هو الرب إلهةأ انه مهما انجبت دوا   كر لنة "ادابت 

. ودميتها المقددة طيلة الحيا  .. األشيا اكرده للرب إلهة. ودوف تخدمه فة 

مري . وقد قَبِلها رئيس الكهنة وباركها وقال لها   يا مري  ان هللا قد عظل  ادمك 

 األك وكانت تتناول  أبيت مري  كحمامة فة هيك  الرب..ورُ  األديالفة ك  

بلغت  إ ا فقالوا ا  التام مجلس الكهنة  .دنة من العمر 02من يد مو  لتى 

أ فما الذي يجب فعله بها ... فوقف مو  من العمر فة الهيك  02مري  دنة 

القومأ وليال ك   ارام وادمع  زكريا اتر يا  له وقال  الرب بجانب زكريا

. وادتمع القوم من تول البوق. ويودف قد طرل قبعته و هب إلى والد بقل 

ا دتما . ودا ل لمامة من قلمه وادتقرل على راده. فهو مختار لكة يربة 

    عذرا ... واتذها إلى بيته" ال
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فوات، التشابه بين قصة تكةريس زودةة عمةران لمةري  فةة القةرآن وبةين تكةريس  

موتو  تدبير ولنة لمري  فة كتاب بروتو إفنجيليون. كذلك موتو  تربيتها فة الهيك  

 لها.  وتكف  زكريا لها. المعجزيالطعام 

روتو إفنجيليون نجدها فةة القةرآن محرفةة منسةوبة وترافة القل  التة  كرها كتاب ب

  عمران من دور   44 اثيةلمن يكف  مري . فتقول 

. وما كنَت لديه  إ  يلقون اقومه  ايه  يكفُ  إليك" لك من انبا  الغيب نوليه 

 مري  وما كنت لديه  إ  يختصمون". 

 نقرا من بروتو إفنجيليون  00ا صحال من  03-1األعداة وفة 

نسيت الرب إلهك  انت عرتك؟يا مري  لما ا فعلت  لك والمِت  الكاهن قال "ف

وكنت تتناولين الطعام من يد المو  وكنت  األقداسمع انك تربيت فة قدس 

لة هو الرب  وقالت فبكت بشد   هذا؟.. لما ا فعلت االهية.تسمعين الترنيمال 

  "طاهر  امامه و  اعرف ردو إننة

أ الةةذي يكةةرره األقةداسروتةةو إفنجيليةون انهةةا تربةةت فةة قةةدس نولةظ بانةةه بحسةب ب

بة  كةان يدتلةه  األقةداسيةدت  قةدس  القرآن تحت اد  "محراب". والحقيقة ل  يكن زكريا

يدت  فة كبش يذبحةه لكةة يكفةر  . كانرئيس الكهنة مر  فة السنة فة يوم الكفار  العظي 

 س فةة اوروشةلي . وزكريةةا كةان والةد يولنةةاعةن الشةعب. ومةري  تربةةت فةة الناصةر  ولةةي

 يخدم فة فرقة ابيا. السنة لكةيوم فة  05وكان يحضر للهيك  فقك لمد   أالمعمدان

( التة تقول " فَنَاَةاهَةا ِمةن تَْحتِهَةا اَ ، تَْحَزنِةة 09)دور  مري   من 25و 24 واثيتين

بجد  النخلة تسقك عليك ُرطبةا دنيةا" مةاتو   مةن  إليكزي وه .قَْد َدَعَ  َرباِك تَْحتَِك َدِريل ا

 أ ليث نقرا  21وااصحال  ""لكاية مولد مري  وطفولية المخلِّد ابوكريفا ادمه كتاب

"ولدث فة اليوم ال الث من رللتهماأ بينما كانا يسيرانأ قد تعبت مري  

الشمس العالية فة الصحرا . وعندما نظرل شجر  تمر  المباركة بسبب لرار 

قالت ليودف  ةعنة ارتال وادلس قليو تحت ظ  هذه الشجر . فادتعج  

يودف ودا  بها إلى شجر  التمر. ودعلها تنزل عن ةابتها. وبينما كانت مري  

المباركة تجلس هنا أ تطلعت إلى اوراق شجر  التمر وراتها ملي ة باألامارأ 

ليودف  "إننة اتمنى لو كان باامكان ان الص  على بعض اامار هذه وقالت 

الشجر ". وادابها يودف  "إننة ادتغرب إنك تتحداين عن  لك وانت ترين ك  

هة عالية شجر  التمر هذه. وانت تفكرين فة ان تاكلين من اامارها. بينما انا 

. وليس عندنا ما افكر اك ر بالحادة للما أ ليث ان قربة الما  قد نفذ ماالها

بسماه المفرلأ كان مضطجعا فة  يسقة انفسنا والماشية". ا  الطف  يسو 

 لضن امه قال لشجر  التمر  

"يا شجر  التمرأ اميلة ا صانك وانعشة امة باامار ". ولا  بنا  على هذه 

الكلمال مالت شجر  التمر من قمتها إلى قدمة مري  المباركة. ودمعوا من 

اامارهاأ ليث انه  دميعا قد انتعشوا بهذه األامار. وبقيت الشجر  منحنية 

تنتظر امرا من  لك الذي امرها ان تنحنة. ا  قال لها يسو   انهضة يا شجر  

التمرأ وكونة قويةأ وكونة رفيقة لشجراتة اللواتة فة دنة ابة. وافتحة من 
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ما  تجريأ لتى دذور  ددول ما  الذي هو مخبئ تحت األرض. وادعلة ال

نشرب منك". ونهضت الشجر  لا . وعند دذورها بدا يجري نبُع ما  صافة 

وبارة ددا يفور ويتمأل. وعندما راوا نبع الما أ فرلوا فرلا عظيماأ وارتووا 

 هلل". مع دميع الماشية والدواب. واعطوا شكرا  

أ كمةا عةن و ة  بةو ا تااير قصد بو يةةتحت هة ترافة مي  الشجر  نحو مري  و

دلةوس والةد  بةو ا عنةدما ولةدل بةو ا  Buddhacaritaنرا فة النشةيد ا ول مةن كتةاب 

   تحت شجر  ومي   صن نحوها. 

مثلما ُدعي يسوع في العهد الجديد  كأخت هارون يسوع أمهل قصد القرآن في مريم 

 ؟ ابن داود

الجسةي  الةذي التةواه القةرآنأ  ةبعض المسلمينأ فة وعيه  فة هةذا الخطةا التةاريخ

 يسةةو  اميحةاولون فةة تبريةةره مةن تةول ا ةعةةا  بةان القةرآن قةةد قصةد فةة تسةةمية مةري  

أ ةان يسو  كةان يُةدعى ابةن ةاو األعداةفة بعض  األنادي م لما نرا فة  أهارون باتت

 من اد  التنبير على انه من نس  ةاوة.

فةة العهةد  الكتاب المقدس يسةو عندما يدعو ولكن هذه المقارنة   يمكن ان تص،. ف

كةان  الموعةوة أ  لك  ن العهد القدي  قد تنبا بةان المسةيا""ابن ةاوة اي أالجديد بهذا اللقب

 يسةو  لة  تكةن مةن نسة  هةارون امدوف يكون من نس  ةاوة بحسب الجسد. ولكن مةري  

 و  من عشيرته. فهارون من دبك  وي. 

فةة لقةب شةخد معةين قةد دةبقه فةة  الكتاب المقدس ل  يةدعو شخصةا    ال انة األمر

ى فقةك يودةف الكتةاب المقةدس فوكان دلفا  هاما  ورئيسيا  لذلك الشخد.  ة أالمج قةد دةمل

عضو فة السولة المسيانية التةة  آتركان  ألنه"أ فة لقب "ابن ةاوة يسو  امرد  مري  

 قةد الكتةاب المقةدسان  كان يسو  المسي، دوف يولد منها بحسب الجسةد. ولكةن لة  يسةبق

و فةيقةة مةن المخاطبةة. شخصيال هامة فةة الكتةاب المقةدس بهةذه الطر او األنبيا تاطب 

 ادةباطبعةد انفصةال العشةر   إدةرائي الذي انحدرل منةه ملةو   أمن نس  افراي  تجد ملكا  

انةةه يُخاطةةب "ابةةن  اوابةةن افةةراي " والةةد السةةبك. “كةةـ  ا  بَةةوبنيةةامينأ ُمخاطَ  عةةن دةةبك يهةةو ا

 ".  "هارون اومودى" 

وهامةة بةين شخصةيال الكتةاب  ممي،ةز    ل  يكةن شخصةية   أ وهو ان هارونآترشة  

. يتم للةوا بةه او دمه  قاة  و اتيال هامة فة الكتاب المقدس نسبة   ىالمقدسأ لتى ان يُسمل 

فةة تطيةة عظيمةةأ وهةة  . وادةمه كةان مرتبطةا  وإبةراهي م   مودةى  نبيا   هارون ل  يكن

الذي دبلب  األمرلعباة   لك الردسأ  يناادرائيلي عم  عج   هبة فة الصحرا أ  اويا  

كم ال يُتبةع.  او إيمان ضب الرب. من هنا ل  يُذكر قك هارون فة الكتاب المقدس كبط  

. ولة  يُعتبةر 00 وااصةحال المذكور  فة دفر العبرانيين اايمان ابطالل  يُذكر مع قائمة 

م ة  ابةراهي   ألشةخاانيينأ المقةام الةذي اُعطةة فةة الكتةاب المقةدس العبةرا ايمانكاب 
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 آ فبعةةد  اشخاصةةا  دةةوف يخاطةةب هللا  إ ا  مةةن العهةةد القةةدي . كيةةف  اتةةراو اتيةةال هامةةة 

 . !السنين نسبة  د  هارون ؟

ل  تكن مري  من دبك  وي الذي كان مودى وهارون من نسله. لو قصد القةرآن ا  

دس فة الطريقة التة قد ُتوطب بها يودف رد  مةري  الةذي كةان مةن ان يقلِّد الكتاب المق

بادةة   األقةة علةةى  او أيةةا ابنةةة ةاوة( اي) مةةري  بادةة  ةاوةأ ةعةةاةأ لكةةان يالسةةولة المسةةيان

ليث كانت مري  تنتمةةأ ولةيس لشةخد مةن دةبك  وي كمةا  شخد مه  من دبك يهو ا

 .   هو هارون

فة بطنها  يسو  امس مري  التة تكرِّ  ومودى ومري أ هارون امران اي زودة عم 

يسةو  هةة مةري   امقد كان يظن بان مةري   بحسب القرآنأ لهو ةلي  قاطع على ان محمدا  

 هارون.  اتت

أ ارونفقةك مةن بيةت هة تأ ليسيسو  اممن الوات، ان محمدا  كان يظن بان مري   

ةر القةارئ فةة  اريةدمةري .  واتةته مودى وهارون  عمرام والدولكنها ابنة   اثيتةينان ا كِّ

يصةةف ان زودةةة عمةةرام والةةد مودةةى  ان القةةرآنفةةة دةةور  عمةةرانأ لكةةة يةةرا كيةةف 

دةت مةري   اي  3كمةا نةرا مةن دةور  أ يسةو أ بينمةا كانةت لبلةى بهةا اموهارونأ قد كر،

   36و 35 عمران واثيتين

را فتقب  منة انك  عمران  امرا "إ  قالت  رب إنة نذرل لك ما فة بطنة ُمحرل

رب إنة وتعتها ان ى وهللا اعل  بما  قالت السميع العلي . فلما وتعتها  انت

يتها مري  وإنة اُعيذها بك  كاألن ىوتعْت وليس الذكر  من  و ريتهاوانة دمل

  ."الشيطان الردي 

بادة  لقائةد دةابقأ مةن ليةث ان  يسةو  اممخاطبة القرآن لمري    يتعلق فة  فاألمر

 امكانةةت لبلةةى فةةة مةةري   أوالةةد مودةةى وهةةارون أالقةةرآن يصةةف بدقةةة ان زودةةة عمةةرام

مةن انةه بالنسةبة لمللةف القةرآنأ  أالقرآنيةة اثيةةيسو . من الوات، هنا من تةول قةرا   

يسو أ وان زودة عمران هةة  امهة التة لبلت بمري   زودة عمران والد هارونكانت 

ى  يتها مري (.   يودد  موض هنةا مةن انةه عنةدما القةرآن دةمل التة ةعتها مري  )وانة دمل

هارون الحقيقيةأ ولة  يقصةد  اتتأ قصد 09يسو  كاتت هارون فة دور  رق   اممري  

 اي ابيهةاتخصةيد ادة   رمزية لمري . وقد اك،د القرآن  لةك مةن تةول اوصور  مجازية 

 اممةري   امالقةرآن بوتةول ان  افصة،عمرانأ وهو عمةرام والةد هةارون ومودةى. ولقةد 

 يسو  كانت زودة عمرام. 

بانةةه عمةةران  يسةةو  امبهةةا يحقِّةةق القةةرآن ادةة  والةةد مةةري   اتةةرايودةةد هنةةا  آيةةة 

  02 ةواثيالتحري   اي أ66فة دور   ة)عمرام( والد مودى وهارون. وه

 عمران التة الصنت فردها فنفخنا فيه من رولنا .."  ابنة"ومري  

 هةارون امهو هالة بحسب انجي  لوقا ا صةحال ال الةث. ولكةن  يسو  اموالد مري  

زودةة عمةةرام الةةذي  ( هةة يوكابةةد21  6)بحسةةب دةفر الخةةرو   مةري  واتتهمةةاومودةى 
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القرآن بعمران. معضلة الذين يريدون تخليد وده محمد من هذا الخطا التاريخة يدعوه 

يسةو  كاتةت  امالجسي  هو اك ر من كيف تبرير القرآن وتبرئته مةن ورطةة تسةمية مةري  

كيف يُفس،ر كيف ُ كرل فة القرآن كابنة لعمران والد مودى وهارونأ ولكةن  اولهارونأ 

يسةو . مةن  امفة القرآن انها كانت لبلى فة مري  كيف ان زودة عمران نفسها مذكور  

هةارون الحقيقيةة وابنةة عمةران هةو  اتةتيسو  هةة  امهنا فان اعتقاة محمد من ان مري  

 شك.  ايبدون 

"مودى ابةن ـيةدعو مودةى بة الاةي ةهمحمد فةة فقد كان اتافة لما  كرنا من آيالأ 

فقةال "  سما  يسال محمد دبري ال إلىفة اةلعائه فة معرا  على دبي  الم ال  عمران". 

"قةال  هةذا مودةى بةن عمةران هذا؟يا دبري  من 
248

ة قةك  شخصةية  اي. ومحمةد لة  يسةمِّ

الةذي يبةرهن بانةه كةان  األمر. يسو  امكابن عمران دوا مودى وهارون ومري   اترا

. وهةو لة  يحةدة يضةاايسو  هة ابنةة عمةرام كمةا كانةا مودةى وهةارون  اميظن بان مري  

ةد  األمةرأ هةارون اتةتتعريفه لمري  انها فقك كانت ابنةة عمةرامأ ولكنةه دعلهةا  الةذي يلكِّ

 تطاه انه كان يعتبر مري  انها تعيش فة زمن هارون ومودى كاتت لهما. 

  يسوع أملنسبة لمريم كمصدر الخطأ القرآني با المندائيون الصابئيون

يجهلون بصور  تامة  اصحابهاكان  أكان يعتمد على كتابال من الوات، ان محمدا  

والتسلس  التاريخة الذي ظهروا به.  ألذاتيال المذكور  فة الكتاب المقدستفاصي  ليا  ا

)كما هذا ي  ه الجساتط إلىفكانت هنا  مصاةر بدائية فة زمنه قد اعتمد عليهاأ واةل به 

دةنة بةين  0511 تُقةاِربتاريخية(. وبالر   انه كانت هنةا  مسةافة زمنيةة  اترا ألتطا 

كانةةت  يسةةو  امانةةه كانةةت هنةةا  مجموعةةال زمةةن محمةةد ظنةةت بةةان مةةري   إ أ المةةراتين

و   فةةة عائلةةة هةةارون عضةةو    ابةةال فةةة الكت ومودةةى. ونةةرا هةةذا الخطةةا التةةاريخة ُمسةةج،

لخرافةال  أ وكةانوا مصةدرا  بالصةاب ينزمةن محمةد يُةدعون  . فقةد كةان المنةدائيونالمندائية

 تاريخية متعدة  قد اقتبسها محمد فة القرآن.  واتطا 

. إ  كةةان ملدةةس هةة  دماعةةة األلنةةاف والجسةةر بةةين محمةةد والصةةاب ين المنةةدائيين

مةن ورقةة بةن نوفة  إلةى منطقةة  األلنافأ وهو زيد بن عمرو بن نفية أ يةذهب ُمصةطََحبا  

فة شةمال العةراق لكةة يسةتفه  عةن الديانةة. األمةر الةذي مهلةد لتسةرب ك يةر مةن  الموص 

أ كانةت تعةيش فةة زمةن يسو  ماان مري   نيظنو المندائيون كانافكار المندائيين لمحمد. 

مةنه   المعتبر  ايكتبه  القانونية  الد. نقرا فة هارون اتومودى وهارون كابنة لمودى 

والذي يعوة للقرن ال الث ميوةيأ هذه  Haran Gawaita داويتا مقددةأ وادمه لاران

   و الكلمال عن يس

"الذي ُوتع فة بطن مري  ابنةة مودةى. وبقةة فةة بطنهةا تسةعة شةهور ... وعنةدما 

 م الو ة  وولدل بالمسي،".آكُملت التسعة شعور دا تها 
249
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انهةا قةد عاشةت فةة بيةت مودةى  يسو  امفة دع  مري   المندائيين الصاب ينتطا و

للكتةةاب  مناهضةةة   فةةة عةةائلته أ قةةد لةةدث بسةةبب انهةة  قةةد اتتلقةةوا ةيانةةة    كعضةةووهةةارون 

ولكةن  .مستخدمين بها شخصيال قد ُ كةرل فةة الكتةاب المقةدس المقدسأ مفتعلين قصصا  

مبتةةدعين دةةرةه  الخةةاا وتةةوله  ةون ان يكةةون لهةة  معرفةةة فةةة التسلسةة  التةةاريخة 

تاريخ تسب،ب فة فوتى تاريخية فة درة الكتاب المقدس. وهذا الجه  المندائة لل أللداث

قد تتبع آرا ه  ودرةه  مةن دهةة بعةض الحةواةث التةة دةرةها.  القرآنأ ليث ان محمدا  

ومن فوتى المندائيين هو اعتقاةه  بان مودى وهارون كانا معاصرين ليولنا المعمةدان 

ليةث  أHaran Gawaitaويسو . نقرا عن  لك الخطا الجسي  فة كتابه  لةران داويتةا 

وانه معاصر ليولنا المعمدان الةذي ولةد قبة  يسةو   أهيك  القدس ىنقرا بان مودى قد بن

ببعض شهور
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. 

لةةهأ وكعضةةو  فةةة عائلةةة  كابنةةةتعةةيش زمةةن مودةةى  يسةةو  اممةةن هنةةا دعلةةوا مةةري  

 هةارون اتةتمودى وهارون. مةن الواتة، انةه فةة قةرائته  فةة العهةد القةدي  عةن مةري  

 انهمةايسو . ونتيجة لذلك اعتقدوا بان مودةى وهةارون   بةد  امومودىأ ظنوا انها مري  

 للمعمدان ويسو .  المعمدان ويسو . ودعلوا مودى معاصرا   قد عاشا زمن يولنا

 الزمن الذي عاشت به مريم تحت تأثير بعضالخطأ في من جهة  وقوع المندائيين

 المجموعات الفارسية 

مةةن دهةةة العصةةر الةةذي  هنةةا  تةةااير مجموعةةال فاردةةية دةةا دة علةةى المنةةدائيينو

تحةت تةااير الفةرس مةن دهةة ودةوه ك يةر   . فلقد وقع المنةدائيونيسو  امعاشت به مري  

ه  فةة شةمال ودنةوب بةوة مةا بةين النهةرين فةة كونه  قد عاشةوا  إلىمن ةيانته .  لك مرةا

بانةةه بحسةةب النسةةابين الفةةرس وواتةةعين  . فينقةة  لنةةا الطبةةريهنةةا  زمةةن دةةياة  الفةةرس

دةةنة مةةن الةةتول ا دةةكندر  65يسةةو  بعةةد  امالكرونولوديةةا عنةةده أ قةةد ولةةدل مةةري  

دونة لباب قالم
251
 . 

مةةن دهةةة  قةةع بهةةا المنةةدائيونربمةةا دةةاهمت فةةة الفوتةةى التةةة و األتطةةا م ةة  تلةةك 

قد داه  فة تلق الفوتةى التةة وقةع  ايضا. وربما يسو  امالتاريخ الذي عاشت به مري  

 بها محمد من دهة نفس المشكلة. 

 اإلسالمفي  إدخال محمد بعض طقوس وعقائد المندائيين

( كاهة  الكتةاب. كمةا نقةرا فةة دةور  )الذين ه  المندائيين الصاب ينلقد اعتبر محمد 

   62 واثيةالبقر  

 األتير"ان الذين آمنوا والذين هاةوا والنصارا والصاب ين من آمن باهلل واليوم 

 وعم  صالحا فله  ادره  عند ربه  و  توف عليه  و  ه  يحزنون". 
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 5متساوين مع اليهوة والمسيحيين كاهة  الكتةاب. وفةة دةور  رقة   نالصاب يفجع  

قد وتعه  قب  المسيحيين كشعب قد تكل  معةه "هللا" وان علةيه  ان  69 واثيةاي المائد  

 القرآنية  اثية. فتقول األبدي  يقلقوا بالنسبة لمصيره  

 اثترصارا من آمن باهلل واليوم "ان الذين آمنوا والذين هاةوا والصاب ون والن

 وعم  الصالحال فو توف عليه  و  ه  يحزنون".

 األولةىالذين قد لققه  الملرتون المسلمون انه  بالدردةة  الصاب ينلذلك نرا بان 

مندائيينأ كانوا مقبولين من محمدأ وبالتالة فان كتبه  كانت مقبولة ومقد،ر  علةى  صاب ين

موازية للكتةاب المقةدس. فلقةد ُوِتةعوا علةى ةردةة متسةاوية مةع اليهةوة ولتةى فةة ةردة 

   .مكانة تفضي  على النصارا

 زواتةه  إلةدامن دةكان مكةة. فمة وأ عنةد ردوعةه مةن  محمد كان يُدعى صابئو

ة محمد لك إلىن من رفقائه امرا   كانت تحم  قربة ما  ان تنطلق ا. فسال اانكان عطشانا  

  إدومية اتراومرادع  م هنا الند كما دا  فة صحي، البخاريتعطيه ما . نقدِّ 

ردول هللا. قالت الذي يُقال له  إلى؟ قا  اين إلى. قالت إ ا"قا  لها انطلقة 

والمرا  عاةل للمدينة وقالت "لقينة ردون . الصابئ. قا  هو الذي تعنين

لذي يُقال له الصابئ"فذهبا بة الى هذا ا
252
 .   

 اعضةا وهةو لقةب  كان يُعرف مةن دةكان مكةة بانةه صةابئ ا  من هنا نرا بان محمد

 ا  كانةةةت تةةةدعو محمةةةد تةةةدلنا علةةةى ان قبيلةةةة قةةةريشااتبةةةاريين . وكتةةةب الصةةةاب ينطائفةةةة 

صلوال الخمسةة اليوميةة والطريقةة م   ال  بالصابئ.  لك بسبب انه كان يمارس طقوده 

م ة  أ قبة  كة  صةو  الوتةو بها من لركال دجوة ووقةوفأ كةذلك  نالتة كانوا يصلو

قبة  كة  صةو . اتةافة لتقليةده  فةة   س  اليدين والودهأ تماما كما كان يفع  المندائيون

 هللا".  إ  إلهوشعائر م   قوله  "   اتراطقوس 

أ كةان اهة  مكةة بالصةاب ين. فعنةدما ادةل  ابةو  ر الغفةاريدعون يُ    محمداتبا وكان

 أقةةد ميةزل بةةان شةعائر محمةةد وطقودةةه لةيس فقةةك قةريش. يضةربونه ألنةةه اصةب، صةةاب يا  

 تةةرااألولكةةن القبائةة   .الصةةاب ينمةةن  منب قةةة   أالصةةلوال وادةةلوب الوتةةو تاصةةة فةةة 

بنةة  اردةلت. فعنةدما األتةراكانت معروفة للقبائ   األص  . فهذه الشعائر الصاب يةايضا

 قومةه إلةى وادةل . عةاةفةذهب وتقابة  مةع محمةد محمةدأ  اتبةارلبيةدا لكةة يسةتطلع  عةامر

أ ويركع ركعاته أ ويصلة صلواته  األكبر لهه إأ ويناةي فة يتوتا كما يتوتا الصاب ة

الةذي دعة   األمةروللعةرب بصةور  عامةةأ  للقرشةيين ايضةاوفاتحاته  التة كانةت مالوفةة 

انةه  إيةاهبةهأ واصةفا  مسةتهزئا  بن عوف بن ا لوا ان يقةول بةه الشةعر  ةقرادُ شاعره  

الصاب ينبدين  دا ه 
253
. 

هةةو لقةةب "مسةةلمين". ونعلةة  بةةان  حمةةد مةةن المنةةدائيينالتةةة اقتبسةةها م األمةةوروبةةين 

المنب قةةة مةةن الوانيةةة الرافديةةة  اثلهةةةمةةن  المنةةدائيين الةةذين كةةانوا يعبةةدون عةةدةا   الصةةاب ين

ى  الةةذين مةةنوالفاردةةيةأ كةةانوا بةةين   اورة فةةة كنةةزا ربةةلقةةد ف  ."شةةلمانة " ـبةة انفسةةه دةةمل
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بةةان "مصةةطل، - تبيةةر الديانةةة المندائيةةة – مصةةطل، "الكةةاملين". ويقةةول كةةورل اةلةةوف

وهةةو مصةةل، يطلةةق علةةى ابنةةا  الطائفةةة المندائيةةة المةةلمنين  الكةةاملين هنةةا هةةو " َشةةْلمانة

 . 254لند فتعنة " الطيبين " وابنا  السوم")الكاملين المستقيمين(أ اما فة هذا ا

 " بمعنةى يسةل   وهةة دةز  مةن عقيةدته  األدادةيةاصةبحت "شةلمى وكلمة شةلمانة

الذي يماردةونه.  الوتو والمقصوة هنا نو  . التة تقول "ك  من تعمد بالمعموةية يسل "

ل عنةده  اقة. ونفةس العبةار  تُ 255مى "وهة مشتقة من اثرامية " إنش صابة ابمصةبته شةل

باث ان
256

"مسل "ـ. وكلمة شلمانا ُمتردمة ب
257

ة طائفة الصةاب ين. و  المنةدائيين كانت تسمِّ

  صلواته  فة  مسلمين. وفة الحقيقة لتى هذا اليوم يتلو المندائيون اي نفسها بلقب شلمانيا

  . 258"ايها المسلمون   تترادعوا عن عهدك  الذي عاهدت  هللا عليه"

وذلك  زمن نبوخذنصرفي كان هناك زمن محمد جماعات تلتبس بين خراب اوروشليم 

 الروماني الذي حصل زمن تيطس

اةر بدائية كما نرا هة آتية من مص وتسلسلهامحمد فة الحواةث التاريخية  فوتى

مةن الصةحابة الةذين يعبِّةرون  لةدي ا منقةو    رفقائه. لقد  كر الطبةري تول درةمن  ايضا

كان مصدره  الرئيسة. نولظ فةة دةرةه  انةه كةان  من ليث ان محمدا   أعن فكر محمد

قةد نعلة   ذيالة أعنده  التباس بين موتةو  تةراب مدينةة اوروشةلي  علةى يةد نبوتذنصةر

مةةيوةي علةةى يةةد  71لةةدث عةةام  ذيقبةة  المةةيوةأ وتةةراب اوروشةةلي  الةة 516لةةدث دةةنة 

قةد قتة   . فاةلعوا بان تراب اوروشلي  قد لدث بسبب ان هيةروةسالقائد الرومانة تيطس

ب المدينةة المعمةدان. وكنتيجةة لةذلك صةار ةم يولنةا يغلةة يولنا أ فةاتى نبوتذنصةر وتةرل

منقولةةة  األقةةوال. وهةةذه . وبةةين الةةذين قةةد ُدةةبوا كةةان النبةةة ةانيةةالبابةة  إلةةىودةةبى اليهةةوة 

محمد م   ابةن عبةاس أللاةيثالناقلين  اوالصحابة  اه بوادطة عدة من 
259

.  لةك يُظِهةر 

بان الخراب ال ةانة  ينك الحاةاتين عن تراب اوروشلي أ ظانل محمد بين تلصحابة التباس 

كةان قةد لةدث علةى يةد نبوتذنصةر الةذي عةاش فةة القةرن  أمةيوةي 71الذي لةدث عةام 

 الساةس قب  الميوة. 

مرةهةةا بهةةا مةةن دهةةة التةةاريخأ  واوالفوتةةى التةةة وقعةةوالصةةحابة التبادةال محمةةد و

انوا يدلعون فة التاريخأ بدون ان يكون أ الذين ك لمجموعال داهلة من الفرس فة زمانه

اي التسلسة  التةاريخة للحةواةث الرئيسةية. لقةد  أله  اي معرفة تاريخية فة الكرونولوديا

 50ويولنةا المعمةدان عبةار  عةن  دعلت هذه الجماعال الفاردية المسافة بين نبوتذنصر

دنة
260
  . 

ويولنةا  لةول متةى عةاش نبوتذنصةر هذه الفوتى لك ير من الجماعال الفاردةيةو

. واأللاةيةةثالمعمةةدانأ قةةد دةةاه  فةةة الفوتةةى التاريخيةةة لمحمةةد كمةةا تُةةرا فةةة القةةرآن 

 للمي ولوديةةاكمصةةدر رئيسةةة  أقةةد اعتمةةد علةةى دةةلمان الفاردةةة ا  ومعةةروف بةةان محمةةد

لقةةد كةةان دةةلمان كاهنةةا للنةةار فةةة  الفاردةةية والكرونولوديةةا التاريخيةةة بحسةةب الفةةرس.

 .  اادومقب  اعتناقه  ةشتيةاالزر
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محمةةد  اقةةوال" كةةانوا متةةاارين فةةة اادةةومةأ فمةةن يُةةدلعون بآبةةا  "التقليةةد ولمدةةف

التسلسةة  فةةة لةةواةث التةةاريخ  اي أوالفوتةةى التةةة كانةةت عنةةده بالنسةةبة للكرونولوديةةا

ا المسةيحيين فةة زمةانه أ عنةدما قةال المسةيحيون بةان لملةة الرئيسيةأ لدردة انهة  انتقةدو

وان المسةةافة بةةين نبوتذنصةةر  أتةةد اوروشةةلي  قةةد لةةدات زمةةن النبةةة ارميةةا نبوتذنصةةر

والمسي، كانت عد  م ال من السنين
261

. نحن نعل  بان لملةة نبوتذنصةر تةد اوروشةلي  

 ين تراب اوروشلي  علةى يةد نبوتذنصةر وو ة  يسةو لدات زمن ارمياأ وان المسافة ب

 دنة.  516هة 

 وموسى  هارون أختهي  يسوع أمتدافع بشدة على ان مريم  عائشة

هةة مةري   يسو  امالصحابة رفقا  محمدأ عن اةلعا  القرآن من ان مري  ولقد ةافع 

مةةن  زودةةة محمةةد المحبوبةةةأ والتةةة نقلةةت ك يةةرا   مةةن بيةةنه  عائشةةةنةةذكر . هةةارون اتةةت

قةةة. وعائشةةة تُعتبةةر المردةةع الردةةمة لمةةا قصةةد محمةةد مةةن آياتةةه القرآنيةةة. حق، المُ  الاةي ةةه

ةة إليهةةا قةةد عةةاةواومعةةروف بةةان المسةةلمين  القرآنيةةة  اثيةةال مةةن اهةةدافد مةةن ادةة  التاكا

التةة فيهةا التبادةال فةة الاةي ةهأ تاصةة كان محمةد يقصةد مةن ك يةر مةن  وتفسيرهاأ وما

نة فة  المعنىأ كذلك ما كان يُقصد من  الطبري  آيال القرآن. فهنا  لاةاة مدو،

( ليس هارون اتتنبِّ ت ان كعبا قال   ان قوله )يا  قال "عن محمد بن ديرين 

  كذبت " قالت له عائشةمودىأ قال ف اتةبهارون 
262
 

كان يحاول ان يحةافظ علةى ودةه محمةد مةن  لطتةه الشةنيعة.  من الوات، بان كعبا  

ة بةان مةري   اتراتجاه  آيال  او اهم ولكنه  كانةت "ابنةة  يسةو  اممن القرآن التة تحةدِّ

لةد مودةى وهةارون. محمةد كةان وا أللاةيةثعمران". ونحن نعرف بةان عمةران بالنسةبة 

دت مةري   ايضا اثية كعبتجاه  و يسةو   امالقرآنية التة تقول بان زودة عمران قد كر،

 هلل بينما كانت لبلى بها فة بطنها. 

وهةةة  أفةةة كلمةةال قادةةية إيةةاه موبِّخةةة   بحةةزم فةةورا   تقاومةةه نةةرا كيةةف ان عائشةةة

تةته  بهةا  اادةوميةالعقيةد   اعمةد عائشةة وبةاقة  "كذبت". وهة كلمة اي "كةذبت" كانةت

عبارال هامة لمحمد فة القرآن.  لةك  او أالرئيسية اادومالذين كانوا يشككون فة عقائد 

كاتةت  يسةو  امبين مةن محمةد كةانوا قةد فهمةوا آيةال القةرآن عةن مةري  قةر، يكشف بان المُ 

 يجوز ةلضها. اون لقيقة   يمك بانها هارون

 اصةةةب،ليةةةث  ؛مسةةةيحية ا لبيةةةة ال  اراتةةةةولكةةةن بعةةةد مةةةول محمةةةد والةةةتول 

 نيةةة بالةةذاتيال  وال معرفةةة فةةة و أالمسةةلمون فةةة اتصةةال مةةع شةةعوب مسةةيحية متمدنةةة

المسةةلمون فةةة لةةر  مةةن دهةةة هةةذا الخطةةا  اصةةب،التةةاريخ وتسلسةة  الكتةةاب المقةةدسأ قةةد 

ان تصةريحال القةرآن عةن هةذا  إ . منهمخر   اةإيجيحاولون فة  وبدئواالفاةلأ  القرآنة

قرار فة عظ  بُعد محمةد عةن او  بد من ا .مستحيو   امرا  المخر   إيجاةالموتو  دع  

ن فة الكتاب المقدس وفة التاريخ الردمة.  التسلس  التاريخة الُمدو،
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 فة القرآن دليمان
  خرافات قرآنية عن سليمان

اليهوة والغنوصيين دعلت مةن دةليمان شخصةية   لقد ظهرل هنا  كتب ترافية بين

ترافية  تملك ديوشةا  مةن الشةياطين والجةن والحيوانةال والطيةورأ تحةارب عنةه وتُخِضةع 

رل لةه الشةياطين والجةن لخدمتةهأ والريةال لكةة تحملةه فيةذهب بهةا  ممالك العال  له. ودخ،

رهةا مةن الخرافةال إلى ليث يشا . ودعلته يفهة  لغةال الطيةور والحيوانةال والنمة . و ي

والموتوعة فة العهد  التة ل  نَر فة الكتب التة كتبها دليمان نفسه بإرشاة الرول القدس

القةةدي  اي شةةة  مةةن  لةةك. فمعةةروف بةةان دةةليمان قةةد كتةةب بعةةض المزاميةةر وك يةةرا  مةةن 

ونشيد ا نشاة. ومةع  لةك لة  تتطةرق  األم ال فة دفر األم ال. كذلك قد كتب دفر الجامعة

هذه الكتب إلى اي من الخرافال المنسوبة له فة وقت  لق. كذلك ل  نَر فة اي دفر مةن 

ادفار العهد القدي  والتة هة كلها اقدم من المصاةر الخرافيةة التةة لةول هةذه الخرافةال 

الجديد إليهةا. فهةة عن دليمانأ اي تلمي، او رائحة لهذه الخرافال. كذلك ل  يتطرق العهد 

ترافةةال قةةد ُودةةدل فةةة ُكتةةب متةةاتر  قةةد ودةةدل لهةةا انتشةةارا  بةةين القبائةة  العربيةةة التةةة 

 تهوةل. 

والقرآن الذي هو ِمرآه للخرافال التة كانت رائجة فة شةبه الجزيةر  العربيةة زمةن 

محمدأ ل  يتوان ان يضف هذه الخرافال إلى دوره.  لةك ان محمةدا  كةان   يملةك معرفةة  

 ة الكتب القانونية للعهد القدي أ وكان يظن بان تلك الخرافال هة اصلية. ف

 المندائية وهنا  ايضا ترافال عن دليمان تحت تااير ةيانال اتراأ م   الصاب ية

ةأ والفاردية والفرق الغنوصية المختلفةأ اتافة لخرافال تحةت تةااير المي ولوديةا العربية

او نتيجةةة امتةةزا  هةةذه المي ولوديةةا بالخرافةةال اليهوةيةةة. ومةةن ليةةث ان هةةذه الخرافةةال 

 ك ير أ فقد دلكت مبدا ا تتصار فة عرتها فة هذا الكتاب.     

 مسخرة لسليمانوالجن الشياطين 

 نشطين مجتهدين فة تدمة دليمان كما فة اثية   الشياطين تداما  لقد دع  القرآن 
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من يغوصون له ويعملون عمو ةون  لك وكنا له  لافظين" "ومن الشياطين 

 .  12واثية  20دور  األنبيا  اي رق  

يغوصةةةون لةةةه فةةةة المةةةا  ويةةةدتلون اعمةةةاق البحةةةار  -يشةةةرل الصةةةابونة كمةةةا-اي

. ونفهة   لةك مةةن 263ليسةتخردوا الجةواهر والآللةةئ. واعمةال  يةر  لةةك م ة  بنةا  القصةةور

التة ادتبدلت الموئكة بالشياطينأ ودعلت الشةياطين  ةيانة الجن فة شبه الجزير  العربية

الةذي يتحةدث  كما نةرا فةة شةعر األعشةى صالحين لمنبيا  والناس بدل الموئكة.  تداما  

اه بةة  ـعةةن الجةةن كخةةدام لسةةليمان. ومعةةروف ان األعشةةى كةةان لةةه شةةيطان يةةولة إليةةه دةةمل

   .264مسح 

  ا لشياطين العاملة لسليمان نجدها فة دور  آيال اترا عن اوهنا  

فسخرنا الري، تجري بامره رتا  ليث اصاب. والشياطين ك  بنا  و واا. "

. دور  "وآترين مقرنين فة األصفاة. هذا عطاالنا فامنن او امسك بغير لساب

 39-37ا 

وهنا  بعض آيةال قرآنيةة دعلةت الجةن الشةياطين كفنيةين عظةام ادةتخدمه  هللا فةة 

التةة هةة رقة   ة دليمان فة بنا  الهيك  وصنع اةواته المقددة. نجدها فة دةور  دةباتدم

34    

"ولسليمان الري،  دوها شهر وروالها شهر وادلنا له عين القطر. ومن الجن 

وتمااي  ودفان  من يعم  بين يديه بإ ن ربه .. يعملون له ما يشا  من محاريب

 -راديال وقدور- قصا  تخمة تشبه األلواض نقو عن ابن عباس-كالجواب 

اعملوا آل ةاوة شكرا وقلي  من  -اي اابتال فة اماكنها   تتحر  من عظمتها

 03و 02 عباةي الشكور". دور  دبا

ه فةة قةو  الشةياطين الخارقةةأ وان دةليمان قةد ادةت مر هةذ ا ةعةا فة القرآن  ونجد

أ التةة اةلعةى القةرآن ()دةبا القوا فة تدمته. فهنا  قصة يسرةها القرآن لةول ملكةة شةبا

 بان الهدهد قد اكتشف مملكتها واعلنها لسليمانأ وهة ترافةة مةاتو   مةن كتةاب التردةوم

ةا الملكةةةأ قةةد طلةةب  . فبعةةد ان اردةة  دةةليمان ردةةالةادةةتيرال ةةانة  بوادةةطة الهدهةةد ُمهةةدِّ

مةةن يسةةتطيع ان يُحِضةةر عرشةةها  دةةليمان مةةن مستشةةاريه مةةرة  الجةةن الشةةياطينأ متسةةائو  

         39بسرعة إلى اوروشلي . هذه كلمال اثية فة دور  النم  واثية 

َن  اْتُونِة ُمْسلِِميَن. قَاَل ِعْفِريت  "قَاَل يَا اَياهَا اْلَمَمُ اَياُكْ  يَاْتِينِة بَِعْرِشهَا قَْبَ  اَن يَ  مِّ

قَاِمكَ اْلِجنِّ اَنَا آتِيَك بِِه قَْبَ  اَن تَقُوَم ِمن  " َوإِنِّة م،  َعلَْيِه لَقَِوي  اَِمين 

هنا نرا إمكانية ادتخدام الشياطين المرة  فة تحريك األمور المسةتحيلة فةة لحظةة 

كتابةةال دماعةةال الشةةعو   التةةة ملدسةةوها متورطةةون فةةة  والةةد . وهةةة مةةن نفةةس لغةةة

 العوقة مع الشياطين. 
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 الجذور القديمة لخرافة تسخير الشياطين والجن لسليمان

 بالد ما بين النهرين كمساعدين لآللهة في أعمالهم ميثولوجياالشياطين في 

يمةة فةة ترافة تسخير الشياطين والجن لسليمان التة نجدها فة القرآن لها دذور قد

بةوة مةا بةين النهةرين كمسةاعدين  مي ولوديةانجةد الشةياطين فةة ةيانال مةا بةين النهةرين. ف

. وهنةا  فريةق Nergal لإللةه نردةالأ فهنا  مة و شةياطين مسةاعدين لآللهة فة اعماله 

األرضإلهةة  Kiإلةه السةما  واالهةة كةة   Anمةن دةبع شةياطين هة  مةن نسة  )آن (
265
 .

بةين النهةرين منةذ العصةر األتمينةة  األمر تر  تاايره على الفةرس الةذين التلةوا بةوة مةا

الفاردةةةأ اي فةةة القةةرن السةةاةس قبةة  المةةيوة. وعةةاةوا بعةةد ان تسةةروها فةةة الةةتول 

مةن القةرن ال الةث  أ اة  العصةر السادةانةالمقةدونة لهة أ ان التلوهةا فةة العصةر البةاراة

 ميوةي لتى التول المسلمين لبوة فارس. 

 جذور فارسية لخرافة تسخير الشياطين والجن

فكةةةر  تسةةةخير الشةةةياطين للقةةةاة  او األنبيةةةا  هةةةة اصةةةو فكةةةر  وانيةةةة نجةةةدها فةةةة 

فل  تعد الشياطين عند  أ التة تاارل بدورها فة األفكار الرافدية السابقة الذكر.الزراةشتية

رين ألنبيةائه  وملةوكه  الخةرافيين.  رين مةنه أ ولكةن ُمسةخل الفرس مساعدين لآللهة وُمسخ،

) هةوتة يونةانة مةن القةرن  Clemens Alexandrinus كلمةنس الكسةاندرينوسيقةول 

أ ونفةس الشةة  دةلطته ن الشياطين تحةت عوخضِ يُ  بانه يفتخرون  ال انة م( بان المجوس

او )مةةدافع  تينةةة عةةن المسةةيحية مةةن القةةرن ال ةةانة   Minucius Felixيقولةةه  ايضةةا

ال الث(
266
.     

فصارل الشةياطين تعمة  اعمةا   هامةة  وفنيةة  للملةو  الةذين نةراه  فةة المي ولوديةا 

 ـونسةبة لة ا .وقصةور لمامةال Jamshid الشياطين كانةت تبنةة للملةك دمشةيدالفاردية. ف

Shah Namah   )تحت دلطة دمشةيد تفالشياطين قد اُتضع)كتاب شعري فاردة
267
. 

 عموقةةة   الشةةياطين يبنةةون مدينةةة  اةة  صةةارل الشةةياطين تبنةةة مةةدنا  لملةةو  الفةةرس. فنةةرا 

ملو  الفرس الدلكيقاوس 
268
.  

الةذين التةك بهة   ولذلك قد تركت الفكر  الفاردةية تاايرهةا علةى الةديانال والسةكان 

ر    الفةةرسأ وعلةةى دةةكان المنةةاطق التةةة كانةةت تحةةت دةةلطته . وصةةارل الشةةياطين ُمسةةخ،

لملو  وانبيا  فة تلك الديانال. وبال دليمان الذي اكتسةب صةفال ترافيةة فةة ك يةر مةن 

تدينال الشرق األودكأ فة نظر تلك التةدينالأ هةو األك ةر تسةخيرا  للشةياطين. ومةن هةذه 

 اليهوةية والفرق الغنوصية والمندائيةأ وةيانة الجن العربية وشعرائها.    الديانال نذكر
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 لخرافات تسخير الشياطين لسليمانالمراجع اليهودية 

لقد كان للفرس تاايرا على اليهوة منذ اقدم العصور. و لك منذ التول الفرس لةبوة 

اةس قبة  المةيوةأ والتكةا  اليهةوة الفاردة فة القرن الس ما بين النهرين على يد كورش

هنةا . فظهةرل فةة وقةت  بالفرس ليث كةان اليهةوة مسةبيين قةبو  مةن البةابليين الكلةدانيين

 لق كتب  يهوةية ترافية تار  عن الكتةب القانونيةة للعهةد القةدي . وامةتمل هةذه الكتةب 

فصةارل الشةياطين تخةدم دةليمان بخرافال عن دليمانأ منها تسةخيره للشةياطين والجةن. 

 بد   ملو  فارسأ وتبنة له مدنا  واعما   فنية الخ.     

عةن تسةخير الشةياطين لسةليمان فةة  03و 02واثيةال  ففكر  القرآن فة دةور  دةبا

ليمان من دة ر  ُمسخ،  الشيطان ازموةايبنا  الهيك أ نجدها فة بعض الخرافال اليهوةية.  ف

كةرئيس شةياطين فة بنا  الهيكة . وهةو معتبةر   بحسب التلموة
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مشةتق مةن ادة  ادةمه و .

. دةوف نةرا  لقةا  فةة وهةو شةيطان الغضةب أaēšma-daēvaةشتة وهةو اشيطان زر

 Orniasأ بةةان دةةليمان قةةد اتضةةع ايضةةا الشةةيطان كتةةاب  نوصةةةأ وهةةو عهةةد دةةليمان

  الحجار  فة الهيك . وصار ينحت

ةوا وادةمه   التردةوموهنا  كتةاب يهةوةي ترافةة قةد انتشةر بةين العةرب الةذين تهةول

لسليمان بحسب القرآن  أ ويعوة للقرن ال الث إلى الرابع م. وزيار  ملكة دباادتيرال انة 

لسةليمان عةن مملكةة دةباأ الخرافةة التةة دةوف نعالجهةا  لقةا وكيف ان الهدهةد قةد اعلةن 

  بالتفصي أ ماتو   من هذا الكتاب. فنقرا فة التردوم عن تسلك دليمان على الشياطين 

الشياطين والولوش الضاريةأ واألروال الشرير  قد ُةفعوا بين ”

 واألروال تاتةشياطين وال”ادتير( وايضا  )ا صحال ال انة من التردوم“يديه

قد عيلننة ألملك على " ؛ ا صحال الرابع( التردوم“)امامهلكة ترقد 

 )التردوم ا صحال الرابع("الولوش وطيور السما  وعلى الشياطين والجن

" )ا صحال القدوس دع  دليمان لاكما على دميع الشياطين واألروال"

 (  الرابع من التردوم ال انة ادتير

ونجد لم   هذه األفكار صدا فة القرآن. فإتافة لآليال التةة تتحةدث عةن تسةخير 

 الشياطين والجن لسليمانأ هنا  آيال تتحدث عن تسخير الطيرأ كما فة اثيال التالية 

ْرنَا َمَع َةا" ا َوَدخ، ا َوِعْلم  ُووَة الِْجبَاَل يَُسبِّْحَن فَفَه،ْمنَاهَا ُدلَْيَماَن َوُكول  آتَْينَا ُلْكم 

 (79  20 األنبيا  فَاِعلِيَن" )دور َوالط،ْيَر َوُكن،ا 

 ر  لداوة  سخ، الطير مُ 

ْشَراِق." ْرنَا اْلِجبَاَل َمَعهُ يَُسبِّْحَن بِاْلَعِشةِّ َواْاِ ُك   لَهُ َوالط،ْيَر َمْحُشوَر    إِن،ا َدخ،

اب    (21و 09اثيتين  31اي رق   )دور  ا اَو،

لتى الحيوانال الغريبة الخرافية ُمسخر  لسليمان كما فة هذه التالية فة دةور  ا 

  30واثية 
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افِنَالُ ” )كانت عشرين  30 اثيةدور  ا “اْلِجيَاُة  إِْ  ُعِرَض َعلَْيِه بِاْلَعِشةِّ الص،

  22950رق   فردا  ال ادنـحة( تفسير الطبري

 المراجع الغنوصية 

تةةااار الفةةرق الغنوصةةية فةةة الديانةةة الفاردةةية هةةو امةةر معةةروف. وموتةةو  تسةةخير 

دةةليمان للشةةياطين نجةةد لةةه صةةدا كبيةةر فةةة هةةذه المرادةةع الغنوصةةية. ومةةن بةةين الكتةةب 

 Apocalypse راليا اةم كتابالغنوصية التة َ َكرل عن تسخير دليمان للشياطين نذكر 

of Adam مةةن  ال ةةانة مةةيوةي. ليةةث يردةة  دةةليمان ديشةةا   اوقةةرن ا ول يعةةوة للوأ

ففكةر  ودةوة دةيش لسةليمان مةن  عةذرا  قةد هربةت منةه. فتةا الشياطين لكة يفتشوا علةى 

وايضةا فةة كتةاب راليةا  ال انة ادتير الشياطين نجدها كما دبق وراينا فة كتاب التردوم

 .آةم

 Testament ofمان يكتةةاب عهةةد دةةلونقةةرا عةةن تسةةخير دةةليمان للشةةياطين فةةة 

Solomon-ا  الكتةةاب بةان شةةيطانويةدلعة  الخةةامس  –يعةةوة للقةرن ا ول   نوصةة كتةاب 

كان دليمان يحبه. فصلى دليمان واتاه المةو   كان يزعج تاةما  Ornias  ادمه اورنياس

له ان يُ  ا أتاتم إياه عطيا  ميخائي  مُ   هةذا الخةات  ع الشةياطين تحتةه. صةارخِضةعليه تت  يخول

فةدفع دةليمان الخةات  للخةاةم الةذي عنةدما  . Seal of Solomonـب المي ولوديايُعرف فة 

ينحت الحجار   اورنياس . وصارواتضعهطرله على صدر الشيطان اورنياس قد تتمه 

فة الهيك 
270

عةن تسةخير  دةذور الخرافةة القرآنيةة فةة دةور  دةبا . وهذا فة الحقيقة الةد

وعندما عرف دليمان قو   لك الخات أ امر اورنياس ان يةذهب الشياطين فة بنا  الهيك . 

ويختمه. وفة تت  بعزبول صار كة  الشةياطين تحةت دةلطة  رئيس الشياطين بعزبول إلى

دليمان
271

  . 

 في الغنوصية والقرآن نالشياطين يغوصون لسليما

اعوة ا كر اثيال القرآنيةة التةة تةذكر الشةياطين كغواصةين لسةليمان. األولةى اثيةة 

 من دور  األنبيا   12

يَاِطيِن َمن يَُغوُصوَن لَهُ َويَْعَملُوَن َعَمو  ُةوَن  َ " ". َوُكن،ا لَهُْ  َلافِِظينَ  لِكَ  َٰوِمَن الش،

يَ، تَْجِري بِاَْمِرِه ُرَتا   َليُْث اََصابَ فََسخ، وال انية نراها فة دور ا " . ْرنَا لَهُ الرِّ

اا   يَاِطيَن ُك ، بَن،ا   َوَ و، نِيَن فِة اأْلَْصفَاةِ . َوالش، َذا َعطَااُلنَا فَاْمنُْن . َوآَتِريَن ُمقَر، ـٰ هَ

 39-37  31" دور  ا اَْو اَْمِسْك بَِغْيِر ِلَساب  

يتعةةاون مةةع  Ephippasان شةةيطان الةةري، المةةدعو  نةةرا فةةة كتةةاب عهةةد دةةليمان

فة دلب عموة من األردوان من البحر   Abezithibodتحت اد  شيطان البحر األلمر

األلمر لسليمان
272

. فالشياطين التة تغةوا فةة البحةر وتةاتة إلةى دةليمان بمةواة بحريةة 

نأ ولكنةةه تةةمن الخرافةةال التةةة نراهةةا فةةة م ةة  هةةذا لةةيس امةةرا  دديةةدا  قةةد اتةةى بهةةا القةةرآ

 الكتابأ اي عهد دليمان.  
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  الجن طائعة لسليمان في المندائية

يهوةيةة كانةت فةة  أ وهةة هرطقةة نصةرانيةدز ا  من الكسةائيين لقد كان المندائيون

. وانفص  المنةدائيون عةنه أ وهةادروا إلةى لةران )مدينةة قديمةة فةة  رةنمنطقة شرق ا

بةةوة مةةا بةةين النهةةرين تقةةع لاليةةا  دنةةوب شةةرق تركيةةا(. اةة  هةةادروا إلةةى شةةمال العةةراقأ 

وانتشةةروا فةةة المنةةاطق الجنوبيةةة مةةن العةةراق ايضةةا. ولقةةد تركةةت الديانةةة الفاردةةية تةةاايرا  

ر  وطائعةةة كبيةةرا  علةةى كتابةةاته  أ اتةةافة لةةبعض الخرافةةال اليهوةيةةة. وفكةةر  الجةةن ُمسةةخ،

أ )اليسةار منةه يعةوة للقةرن الرئيسةةأ وهةو كنةزا ربةا لسليمان نجدها فةة كتةاب المنةدائيين

 ال الث ميوةي. واليمين يعوة الى ما بين ال الةث والسةاةس(أ فنقةرا فةة التسةبي، ا ول مةن

  الكتاب ال انة لكنزا ربا 

. كانت اورشلي العظي أ ولاك   "ويولد الملك دليمان بن ةاوةأ فيكون ملك يهو ا

الجن له طائعةأ لمشي ته تاشعةأ لتى طغىأ فوقعت عليه الواقعة"
273
  

محمةد التة انض  إلةيه  محمةد فةة شةبابهأ كةانوا الجسةر بةين  ومعروف ان األلناف

. مةن ليةث  هةةاب ملدةس األلنةاف زيةد بةةن عمةرو بةن نفية  بصةةحبة والصةاب ة المندائيةة

أ ليةةث كانةةت هنةةا  دماعةةال مةةن إلةةى منطقةةة الموصةة  تديجةةة ورقةةة بةةن نوفةة  ابةةن عةة 

 ة.  أ و لك لكة يسال عن الديانالمندائيين

 الجاهلية أشعارالجن ُمسخرة لسليمان في 

ل  يكن القرآن المصدر العربة الوليد الذي تطرق إلى موتةو  تسةخير الجةن مةن 

ةد ان الخرافةال اليهوةيةة  دليمان. فهنا  شعرا  قد دبقوا محمد فة هةذا ا ةعةا . ممةا يلكِّ

  الشةعرا  نةذكر والنصرانية قد كانت قد انتشرل فة شبه الجزير  قب  محمد. ومةن هةل 

  فمن دملة األبيال التة توها األعشى فة هذا الموتو  نختةار مةن ةيوانةه هةذه األعشى

  األبيال  

 من الدهر   البريولو كان شي ا تالدا ومعمرا   لكان دليمان 

 فاصطفاه عباة        وملكه ما بين ما بين ال ريا ومصر  إلهةرآه 

ة تسعة   قياما لديه يعملون بو ادرودخر من دن الموئك
274
  

" التةةة نراهةةا ويستشةةهد الزبيةةدي بةةنفس البيةةت األتيةةرأ ولكةةن يةةذكر كلمةةة "محةةارب

 ايضا فة القرآن 

ر من دن الموئك تسعة      قياما لديه يعملون محاربا ودخ،
275
  

ة كةان مما يشةير علةى ان فكةر  عمة  الجةن الشةياطين فةة الهيكة  هةو اةعةا  ترافة

 منتشرا  فة شبه الجزير  العربية قب  محمد.

فة الصحرا . فنقرا  وهنا  ترافال الجاهليين ان الجن قد بنوا لسليمان مدينة تدمر

   النابغة اشعارفة 
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 فة البَِري،ِة فاْلدْةها عن الفَنَد قُ     إ  ُدلَيمـاَن إْ  قـال االـهُ لَـهُ 

بالصفال والعمد قد ا نت له     يبنون تدمر إنةس الجن وتيِّ 
276
  

فمحمد قد عب،ر عن تلك األفكار الخرافية عن دةليمان وتسةخيره للجةنأ والتةة نةاةا 

 بها بعض الشعرا  الجاهليينأ ُمحوِّ   إياها إلى آيال دجعية.  

 وتسخير الجن لسليمان األحناف

أ الذين قد كان محمد قد انض  إلةيه  فةة وقةت مبكةرأ بفةرق ا  األلنافنعرف التك

فة شةمال العةراقأ ليةث كمةا دةبق و كرنةا ُمرافقةة  المندائيين ةينية مختلفة م   الصاب ين

ة. كةذلك التكةا  ورقة بن نوف  لزيد بن عمرو بةن نفية  لشةمال العةراق للبحةث فةة الديانة

األلناف بالهراطقة والغنوصيين. وورقةة بةن نوفة  قةد انضة  لمبيونيةة التةة هةة هرطقةة 

ية. فنرا تةااير عقائةد هةذه الفِةرق علةى األلنةاف وبصةور  تاصةة علةى ص نو نصرانية

ورقة بةن نوفة  اقوالالجن تسير لسليمانأ  لك فة ورقة بن نوف . ف
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ولقةد كةان لورقةة  .

فةة إقنةا   ةور هام فة تاليف القرآن فةة بدايتةه. ليةث ورقةة هةو الةذي ادةتخدمته تديجةة

" اي شةيطانأ او رول كهانةة. و لةك محمد بولةأ فة وقت كان محمد يظن بةان بةه "لمةة

ةا  وتانقةا  إيةاه اةوث أ لمحمةد فةة لةرا  بعد ان ظهر الرول الذي انتح  هوية دبري  ُمهةدِّ

مرالأ لكة يُخِضعه إلى مشرو  ولةة. وتةااير ورقةة بةن نوفة  علةى محمةد واتة،  مةن 

". إ  قةد ودةد محمةد نفسةه عةادزا  ان يةاتة ليث انه بعةد ان مةال ورقةةأ "قةد فتةر الةولة

ف بمصاةر دديد أ صار يستمد من  ها آياته. بآيال قرآنية دديد أ إلى ان تعر،

 موت سليمان والجن 

ان دليمان قد مال وبقة متكا  على عصاهأ والجن تراقبةه ولة  تعلة   تذكر دور  دبا

انه مال. وبقيت الجةن فةة العةذابأ اي تعمة  لسةليمان اشةغا   شةاقة ةون ان تعلة  بموتةهأ 

 القرآنية األرض واكلت عصاه. وهذا هو ند اثية  لتى دا ل ةوة 

فلما  تاك  ِمْنساَتَهُ فلما قضينا عليه المول ما ةله  على موته إ  ةابة األرض "

 )دور  "تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لب وا فة العذاب المهين تر

 (04 دبا

   كلمال ال علبة وفة  

ان الجن كانوا  فايقن الناس عند  لك لو أمن بعد موته  فمك وا يدابون له"

الغيبأ لعلموا بمول دليمان ول  يلب وا فة العذاب  يكذبونه  ولو انه  علموا

"يعملون له دنة
278
 

 لدي ا لمحمد  ويذكر الطبري

قال  لدانا  أقال  لدانا مودى بن مسعوة ابو لذيفة ألدانا المد بن منصور 

 أبن ُدبَـير عن ابن عبـاس عن عطا  بن السائب عن دعيد أإبراهيـ  بن طهمان
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ى راَا »عن النبـةل صلى هللا عليه ودل  قال   ِ إَ ا َصلـل كاَن ُدلَـْيـماُن نَبِـةل هللال

فَـيَقُوُل  ألَيل َشْة    .فَـيَقُوُل لَهَا  ما ادُمِك؟ فَتَقُوُل  َكَذا .َشَجَر   نابِتَة  بـيَن يََدْيهِ 

ة َ اَل  .َوإْن كانَْت لَِدَوا   ُكتِبَتْ  أْغَرُس ُ ِرَدتْ اْنِت؟ فإْن كانَْت تُ  فَبَـْينَـما هَُو يَُصلـل

وب .إْ  راا َشَجَر   بـيَن يََدْيهِ  أيَْوم   قاَل  ألَيل  .فَقاَل لَهَا  ما ادُمِك؟ قالَْت  الـَخرل

علـى الـِجنل  لَـْيـماُن  الللهُ ل َع ل فَقاَل دُ  .َشْة   اْنِت؟ قالَْت  لـَخَراِب هََذا البَـيْتِ 

 فتوكا عليهافَنَـَحتَها َعصا  .َمْوتِـة لتـى يَْعلَـَ  ااْنُس انل الـِجنل   يَْعلَـُموَن الَغْيبَ 

فَتَبَـيلنَِت ااْنُس انل الـِجنل لَْو  .فََسقَكَ  أفاَكلَْتها األَرَتةُ  .والـِجنل تَْعَم ُ  أَلْو   َميلتا

 قال  وكان ابن عبـاس« انُوا يَْعلَـُموَن الَغْيَب ما لَبِ ُوا َلْو   فِـة الَعَذاِب الـُمِهينِ ك

فكانت تاتـيها بـالـما  أقال  فشكرل الـجنل لمرتة .كذلك يقراها
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اه  تفسير لقضية مول دليمان والجنأ كما نراها فة كتب تفادير القرآن الرئيسية  

دليمان عندما ةنى موته قد قال أله  بيته ان   يخبروا الجةن بمةول دةليمان لتةى  هو ان

لوا بنا  بيت المقدس . وكان قد بقة اتمامه دنة. فمال دليمان قب  انتهةا  بنةا  الهيكة  يكمِّ

األرب فةة فنةون  بسنةأ وبقيت الجن تبنة لمد  دةنة ةون ان تعةرف  لةك. فنقةرا فةة نهايةة

 للنويري  األةب

 .إ  اتاه ملك المول أيتلو الزبور والتورا  قائما   فبينا هو فة محرابه متوك ا  "

فرفع راده إليه فناوله شمة فشمها فمال. وبقة دليمان على لالته ل  يسقك إلى 

األرض ول  يتحر  و  مال. فهابوه وما دسروا ان يتقدموا إليه. وقالوا  إنه ل  

ش والطير فة الطاعة ووالجن والشياطين والوليمتأ ول  تزل اانس 

ا  وقعت األرتة فة ادف  العصاأ فذلك قوله  .واألعمال لتى مضت دنة

تعالى  "فلما قضينا عليه المول ما ةله  على موته إ  ةابة األرض تاك  

عة فخر دليمان عند  لك كالخشبة اليابسةأ وكانت الجن قب   لك تدل  .منساته"

 تعالى  "فلما تر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما عل  الغيب؛ قال هللا

اي فة تلك السنة فة نق  الصخور والبنيان و ير  ألب وا فة العذاب المهين"

" لك
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 وفة تحليلنا لهذه القصة القرآنية نقول 

او   القصةةة القرآنيةةة تكشةةف دهةة  محمةةد فةةة الطةةب ولتةةى فةةة لقيقةةة ا تتبةةار 

عندما يمول   يقدر ان يبقى متك ا  على عصا. وبحسب اثيةة القرآنيةة البشري. إ  الجسد 

بقة دسد دليمان الميت قائما  على العصا امام الجن وهة تظنه انه لة. فبقة دسةده لمةد  

امامه  وكانه يشرف عليه أ لتى انتهوا من العم  فة الهيكة أ ولتةى  -وهة دنة- طويلة

و لةك يحتةا  إلةى وقةت اي شةهور قبة  ان تاكة  الةدوة  العصةا. واكلت العصا.  اتت ةوة 

عنةدها فقةةك دةقك دسةةد دةليمان الميةةتأ وعرفةةت الجةن انةةه قةد مةةال. والجسةد الميةةت يبةةدا 

 يتحل  تول ايام بفع  الجرااي . فكيف له ان يبقى قائما  على عصا لمد  دنة؟! 

ابنةا أ وتةدام وهنا  ايضا قضية اترا. وهو ان دةليمان كةان لةه زودةال ك يةر  و

ك يرونأ فكيف بقة كله  لمد  طويلة بدون علة  بمةول دةليمان. فهة  بقةة لمةد  دةنة ةون 

ان يدت  عليه الةد  وةون ان يجلةب لةه الةد  طعامةا ؟!. وكيةف بقيةت المملكةة بةدون وارث 

وملك لمد  دنة. ا  ه  الشياطين كائنال بدون  كا  وهة اتبةث الكائنةال واك رهةا  كةا . 
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لةةظ ان دةةليمان يبقةةى لمةةد  دةةنة بةةدون طعةةام وبةةدون الحادةةة ان يةةذهب إلةةى فكيةةف   تو

المرلاض لقضا  لادتةه؟ وإ ا علة  الةد مةن اهة  بيتةه بموتةهأ فهة  الشةياطين   تعةرف 

 افكار الناسأ وتعرف لا   ان دليمان قد مال. 

 والقصة القرآنية فة تناقض مع التاريخ من ليث ان دليمان قد بنى الهيك  لا   بعد

دنة. فهة ترافة قد  03ان توللى الحك . وادتغرق بنااله تمس دنوالأ ا  بنى قصره فة 

 درل على دماعال تجه  الكتاب المقدسأ و  تقارن مع المنطق.    

امةا مصةاةر هةذه الخرافةة القرآنيةة  فهنةا  بعةض العناصةر فةة الخرافةال اليهوةيةةة 

الخرافال اليهوةية ان الشياطين التة تدل على مصدرها. وهة كما دبق وراينا فة بعض 

ر  من دليمان فة بنا  الهيك . وكانةت هنةا  ةوة  تنحةت الحجةار  فةة الهيكة   كانت ُمسخ،

أ وهةةة مةةن مجةةرة لمسةةها للصةةخور تشةةقلها وتنحتهةةا. وبالنسةةبة Shamir وادةةمها شةةامير

بهةذه الةدوة  مةن الجنةة قةد اتةى نسةر  Midrash Tehillim لكتاب مةدراش تهللةي 
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شك قصة القرآن عن ةوة  نحتت العصاأ تدل على ان الخرافة فة شةبه الجزيةر  العربيةة 

كانت تحوي ودوة هذه الدوة  شامير بين العةاملين فةة الهيكة  مةن الشةياطين الجةنأ ةون 

 ولوديا اليهوةية. وان القصةة القرآنيةة ان ينج، العرب ان يتذكروا اد  الدوة  بحسب المي

 هة تكرار لخرافة يهوةية كانت شائعة بين المتهوةين من العرب زمن محمد. 

 وسليمان الحصنة المجنحة

 ما يلة  33-31واثيال  31تقول صور  ا التة هة رق  

اب  إِن،  نِْعَ  اْلَعْبدُ  َوَوهَْبنَا لَِداُووَة ُدلَْيَمانَ " افِنَالُ . هُ اَو،  إِْ  ُعِرَض َعلَْيِه بِاْلَعِشةِّ الص،

وهَا َعلَة، . اْلِجيَاةُ  وِق َواأْلَْعنَاقِ  ُرةا ا بِالسا  "فَطَفَِق َمْسح 

هذه الخي  التة ُعرتت لسليمان كانةت تةيو  بادنحةةأ كمةا نةرا فةة لةديث بعةض 

   الروا  كما دا  فة الطبري

 أ  الصافنال  الـخيـ قال  قال ابن زيد أقال  اتبرنا ابن وهب ألدانـة يونس

عن إبراهيـ  التـيـمة فـة قوله  إْ  ُعِرَض َعلَـْيِه وايضا " وكانت لها ادنـحة.

افِناُل الـِجياُة قال  كانت عشرين فردا  ال ادنـحة "بـالَعِشةل الصل
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 بالاةيث روا  من بينه  علة بن ابة طالب  طبةويستشهد القر

وقال الحسن  بلغنة انها كانت تيو تردت من البحر لها ادنحة. وقاله "

. وانها كانت تيو اتردت لسليمان من البحر منقوشة  ال ادنحة. ابن الضحا 

من البحر من مرو  البحرأ وكانت لها   اتر  الشيطان لسليمان الخي  زيد

"ادنحة. وكذلك قال علة رتة هللا عنه  كانت عشرين فردا  وال ادنحة
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  شك بان فكةر  علةة بةن ابةة طالةب تعبِّةر عةن التفسةير الصةحي، لآليةةأ ومةا كةان 

 محمد يعنة باثيال الصعبةأ م   هذهأ إ  هو اقرب الناس لمحمد.  
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تردةت مةن البحةر لهةا عوقةة فةة ترافةة اايوبيةةأ كمةا ترافة الخي  المجنحة التةة 

الكبير يذكر عن ترافة ااايوبيين ان هنا  تةيو مجنحةة لهةا  نرا الملر  الرومانة بلنة

مقابةة  اايوبيةةة وتُةةدعى هةةذه الخيةة  بةةـ  قةةرن والةةدأ تنمةةو فةةة دزيةةر  فةةة البحةةر األلمةةر

Pegasi بجادة
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الفةرس المجةن، فةة المي ولوديةا  Pegasus. وهة   شك مشةتقة مةن 

اليونانية. إ  كان اليونانيون يتمنون فة ان يظهر له  هذا الفرس لكة يركبوه ويذهبوا إلةى 

إلةه البحةر والهةزال. وكةان اليانةا    poseidon اماكن بعيد . وكان هةذا الحصةان ابنةا لةـ

أ وكان يحم  الصواعق التة يعملها االةه The Thundering Horse of Joveيسمى 

 عبر الفضا .  زيوس

فةة المي ولوديةا األايوبيةة   شةك هةة ورا  Pegasi والخي  الُمجن،حة المعروفة بـ  

الخرافةة القرآنيةةأ مةةن ليةث انتشةار األايةةوبيين فةة مكةةة. فةو بةد ان الخيةة  المجنحةة التةةة 

مقابة  اايوبيةا ومكةةأ قةد اتةيفت  ر  فةة البحةر األلمةربحسب المي ولوديا تعيش فة دزي

 متيازال دليمانأ الذي فة المي ولوديةا األايوبيةة يتمتةع فةة صةفال ترافيةة   تقة  عةن 

 امتيازاته فة الخرافال اليهوةية. 

محمد ايضا. و وفكر  ان دليمان كان له تي  مجنحةأ هو امر كانت تلمن به عائشة

 فنقرا فة دير  محمد 

قدم ردول هللا صلى هللا عليه ودل  من   رتة هللا عنها قالت وعن عائشة"

فكشفت نالية الستر عن  أفهبت ري، .او لنين وفة دهوتها دتر  زو  تبو 

له  وراا بينهن فردا .قالت بناتة عائشة؟فقال ما هذا يا  .بنال لعائشة لعب

قال وما الذي  .قالت فرس ودطهن؟فقال ما هذا الذي ارا  أدنالان من رقا 

قالت اما دمعت ان لسليمان تيو  دنالان؟قال فرس له  .قالت دنالان عليه؟

"رواه ابو ةاوة نوادذه.فضحك لتى رايت  أقالت ادنحة؟لها 
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كانةت تقتنةة  كان محمد قد تزو  بعائشة وهة طفلة ابنة دةت دةنوال. لةذلك كطفلةة

  شةةك كةةان تعبيةةرا  لخرافةةة منتشةةر  عنةةد  اللعةةبأ وتعتبرهةةا كبنةةال لهةةا. فحةةديث عائشةةة

دماعةةال فةةة مكةةةأ بمةةا فيةةه محمةةدأ عةةن تيةة  مجنحةةة لسةةليمان تحةةت تةةااير هةةذه الخرافةةة 

    األايوبية األص أ والتة تمها محمد للقرآن.   

 خرافة سلب شيطان عرش سليمان 

 دور  ا ما يلة نقرا فة 

ا اُة ، اَنَةابَ " قَةاَل َربِّ اْ فِةْر لِةة َوهَةْب لِةة . َولَقَْد فَتَن،ا ُدلَْيَماَن َواَْلقَْينَا َعلَٰى ُكْرِديِِّه َدَسةد 

ن بَْعِدي ا  ، يَنبَِغة أِلََلد  مِّ  (35و 34  31" )دور  ا اي إِن،َك اَنَت اْلَوه،ابُ   .ُمْلك 

يترد  اثية إلى اللغة ا نكليزية فة النسخة القرآنيةة  Mohsin Khanمحسن تان 

 التة تحم  ادمه تردمة  تفصيلية  بهذه الكلمال  
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And indeed, we did try Sulaiman (Solomon) and we placed on 

his throne Jasad (a devil, so he lost his kingdom for a while) and he 

did return (to Allah with obedience and in repentance, and to his 

throne and kingdom by the Grace of Allah). He said: "My Lord! 

Forgive me, and bestow upon me a kingdom such as shall not 

belong to any other after me: Verily, You are the Bestower." 

 

 اثية  يفسر ابن عباس

قوله  َولَقَْد فَتَنلا ُدلَـْيـماَن واْلقَـْينا َعلـى ُكْرِديلِه َدَسدا اُ ل  أعن ابن عبـاس " ...

فقذفه فـة  أاناَب قال  الـجسد  الشيطان الذي كان ةفع إلـيه دلـيـمان تاتـمه

"وكان اد  الـجنـةل صخرا أاتـمهوكان ُملك دلـيـمان فـة ت أالبحر
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ة الشيطان   آصف ومجاهد يعطة تفاصي  للقصةأ ولكن يسمِّ

قوله  َعلـى ُكْرِديلِه َدَسَدا قال  شيطانا  أعن مـجاهد أعن ابن ابـة نـجي، " ...

فقال له دلـيـمان  كيف تفتنون الناس؟ قال  ارنـة تاتـمك  .يقال له آصف

 .فسال دلـيـمان و هب ُملكه أاعطاه إياه نبذه آصف فـة البحراتبر . فلـما 

وانكرنه قال   أفلـ  يقربهنل  أومنعه هللا نسا  دلـيـمان .وقعد آصف علـى كرديه

بونه أفكان دلـيـمان يستطع  فـيقول  اتعرفونـة اطعمونـة انا دلـيـمان  .فـيكذل

فردع إلـيه  .ـة بطنهفودد تاتـمه ف ألتـى اعطته امرا  يوما لوتا يطيب بطنه

ا أُملكه "وفرل آصف فدتـ  البحر فـارل
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وترافة الجسد الذي دلس على عرش دليمان مشتق  من ترافة يهوةية  التةة تقةول 

وفةة بعةض الكتابةال األتةرا يُةدعى   Ashmedaiاليانةا يسةمى اشةميداي-بةان شةيطانا  

Asmodai ازموةاي
1
ن تةول تاتمةهأ قةد دةاله دةليمان مةا كان قد اتضعه دةليمان مة - 

هة الصيغة التة تُطرة بها. طلب الشةيطان مةن دةليمان الخةات  لكةة يريةه  لةك عمليةا . اة  

قةةذف الخةةات  إلةةى البحةةر وابعةةد دةةليمان عةةن ملكةةهأ ودلةةس علةةى عرشةةه. و هةةب دةةليمان 

ان اانةا   إلى ملكه. وفة بعض الصةيغ تقةول الخرافةة يطوف كشخد عاةيأ إلى ان عاة

تجوال دليمان كفرة عاةيأ قد تزو  بفتا  و هب للصيد. وصةاة دةمكة  وودةد فةة بطنهةا 

تاتمه من دديدأ وعاة إلى ُملكه واتضع الشيطان بوادطة تاتمه. لذلك نرا صدا لهةذه 

 الخرافة فة كلمال المفسرين المسلمين لآلية  كما راينا دابقا.

                                                 
ادما  الشيطانيين اشيمداي وازموةاي مشتقة من شيطان يُدعى بالكتابال الزرةشتية تحت اد   1

     المختد بالديانة الزرةشتية   Darmesteterويقول  . Æshma اشما

أ فة وقت  لق تحول الى شيطان الغضب وتعبير  كان اصو لقبا لشيطان العاصفة اشما "اشما 

 .[Introduction to Vendidad," iv. 22"]"إله الشر عند الزراةشتيين-الشرأ كاهريمان
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ان ملكةةا  اةة  صةةار إنسةةانا  عاةيةةا  )اي فَقَةةَد والخرافةةال اليهوةيةةة تجعةة  دةةليمان انةةه كةة

الُملك( ا  ادتعاةه من دديد
288

. وبعض الخرافال اليهوةية تجع  فقدان دليمان لُملكه كان 

بسةةبب ان موكةةا  قةةد اتخةةذ شةةك  دةةليمان وطةةرة دةةليمانأ وصةةار دةةليمان يجةةول متسةةو   

صةوليا وتةربته وُمعتِرتا  على فقدانه عرشه. ومر  وتةعت امةرا  امامةه صةحنا  مةن فا

بعصا على راده قائلة  له  ان دليمان يجلس على عرشه وانت تدلعة انك ملك
289
. 

أ الشةيطان الةذي Ashmedaiالقصة فةة بعةض الخرافةال اليهوةيةة تةرتبك بقصةة  

 التة كانت تنحت الحجار  بالهيك . وعندما داله دليمان انةه   شامير دلب لسليمان ةوة 

انةه إ ا فةك رباطةه واعةاره الخةات  السةحريأ  يفه  قو  الشيطانأ ادابه الشيطان اشةميداي

دوف يكشف له  لك. وعندما فع  دليمان  لكأ وقف الشيطان امامه بجنال يلمس السما  

فردةةةخ عةةةن  parasangs 411وبجنةةةال آتةةةر يلمةةةس األرضأ وةفةةةع دةةةليمان مسةةةافة 

 ملك. اوروشلي أ ووتع نفسه ك

أ دليمان يطالب بعرشه. وفة البداية اعتُبر كمجنون. ا  بدئوا يراقبون اشميداي عاة

الةذي كةان ا ول فةة تدمةة دةليمان لة  يُسةتدعى منةذ زمةن  Benaiahو لظوا انه لتةى 

وا . فصةةدقوا دةةليمان يحتةةرم العةةاةال اليهوةيةةة فةةة الةةز طويةة . وايضةةا لةة  يكةةن اشةةميداي

واعطوه تات  دحري آتر به قد عاة وربك اشميداي
290
 . 

بدور دليمانأ اي  والصيغة القديمة التة تعوة للقرن ال انة ميوةي هة ان اشميداي

البةةةابلة مةةةن  Haggadah دةةةليمان مزيةةةفأ هةةةة تطةةةوير للكتابةةةة العبريةةةة المعروفةةةة ب 

هة تتعلق بقصاا دليمان بسبب تطاياهأ فادتولى مةو   قةد علةى عرشةه. الفلسطينة. و

ل كمتسول وصار دليمان يتجول
291
  . 

   يهوةيةة تعةرف بةـ  mysticalوهةة عبةار  عةن كتابةال صةوفية - Zoharوفةة  

Kabbalahوتعوة إلى ما بين القرن الخامس قب  الميوة ودنة  ُكتبت بلغة آرامية محدة أ

كمعلةة  لسةةليمان ويعطةةة لةةه كتةةاَب دةةحر  وطةةب أ نةةرا اشةةميداي-م 71
292

.  لةةك يكشةةف 

َوات،بَُعةوا َمةا تَْتلُةو مصاةر القرآن فة دور  البقر  عن ان الشياطين تعل  السحر لسةليمان  "

يَاِطيُن َعلَٰى ُمْلِك ُدلَْيمَ     (012")دور  البقر  انَ الش،

يسةلب دةليمان العةرش فةة قصةة مشةابهة  بةدل اشةميداي نرا الشةيطان ازموةيةوس

 Tobit او  فةة كتةاب طوبيةا Asmodeusلخات  دليمان والسةمكة. ويظهةر ازموةيةوس 

كرول شرير وملك الشياطين
293

يظهةر ازموةيةوس كشةيطان قةد  . وفة كتاب عهد دليمان

اتضعه دليمان لبنا  الهيك . ويعترف ازموةيوس انه يخد  ويتدت  فةة الةزوا  ويسةبِّب 

 الزنا الخ.

دليمان عن العرش قاِ فا  إياه مسةافة  والقصة تقول انه بعد ابعد الشيطان ازموةيوس

  السةةحري فةةة البحةةر.  وقضةةى دةةليمان اةةوث ميةة  عةةن اوروشةةلي أ قةةد رمةةى الخةةات 411

ل  دنوال بعيدا  عن ُملكهأ و لك كقصاا له ألنه قد تجاوز بعض الوصةايا. وصةار يتجةول

. ولقةةد البةةت ابنةةة ملةةك عمةةون دةةليمان وادةةمها لتةةى صةةار يومةةا  طبلاتةةا  لملةةك عمةةون
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Naamahل علةى . األمر الذي تضايق منه ملك عمون ولةاول ان يقنعهةاأ ولكن هةا اصةرل

ر الملك قتلها مع دليمان. فاُِتذا إلى الصحرا  لكة يموتا من الجةو  والعطةش.  رايها. فقرل

نجيا من الصةحرا . ووصةو إلةى مدينةة دةاللية ليةث اشةتريا  Naamahولكن دليمان و

دمكة أ وودد دليمان ةات  السمكة تاتمةا  منقةوش عليةه "ادة  الجولةة القةدوس"أ فعةرف 

وادتعاة عرشه Asmodeusاةأ وبه قد طرة الشيطان انه تاتمه. فع
294

  . 

  نرا هذه الخرافال فة األدةفار التةة تتحةدث عةن دةليمان فةة الكتةاب المقةدس.  

وهة ترافال قد ظهرل كلها بعد إ وق الكتب القانونية للعهد القدي أ ووددل لها روادا  

حقيقيةأ كما ظهرل فة العهةد بين العرب المتهوةينأ الذين كانوا يجهلون اتبار دليمان ال

 القدي . وقد تبنلاها محمد ظانلا  انها قصد لقيقية عن دليمان. 

 لسليمان على الفرق الدينية الشياطين انعكاس الخرافات عن تسخير  

ل  تعد الشياطين والجن تاةمة  فقك لسةليمانأ ولكةن قةد اةلعةى قةاة  ك يةر مةن الفِةرق 

لشةةياطين الجةةن لهةةا. والحقيقةةة ان هةةذه الجماعةةال الدينيةةة تاصةةة الغنوصةةية فةةة تسةةخير ا

ر انغمادةةها فةةة  اتخةةذل مةةن ترافةةة دةةليمان انةةه كةةان لةةه شةةياطين تخدمةةهأ لجةةة  لكةةة تبةةرِّ

 العوقة بالشياطين.  

ة فةة بدايةة القةرن ص) نو  Carpocratesهرطقة  ومن بين هل   نذكر اصحاب

انهة  يتحكمةون . واةلعةوا بشةياطينيماردون الرقيالأ وله  عوقة فكانوا  .ال انة ميوةي(

تخةدمه  وانهةابهذه الشياطينأ 
295
اة  فةة  ونفةس هةذا ا ةعةا  نةراه فةة دماعةة األلنةاف .

   .محمد

وقد ب لت بعض الفِرق الغنوصةية فكةر  ان الشةياطين نةافعونأ ويجةب الصةو  إلةيه  

الكنيسةة هةذه األفكةار من ادة  تةمان تةدتله  وا دةتفاة  مةن تةدمته . ولقةد لةارب آبةا  

أ تفنيةدا  اوريجينةوس فةة بدايةة القةرن ال الةث مةيوةيالشعو ية الخطر . فنجد فةة كتابةال 

عةةن ان الشةةياطين نةةافعون ويجةةب الصةةو    Ophianiو Celsus  ةعةةا ال ومقاومةةة

إليه 
296
 . 

ومن ليث ان ورقة بن نوف أ الذي دبق وراينا ةوره فة تاليف اثيةال األولةى مةن 

وهةةة  كةةان كاهنةةا نصةةرانيا  هرطوقيةةا أ وينتمةةة أللةةد الفِةةرق الهرطقيةةة الغنوصةةية القةةرآنأ

أ لذلك فكر  العوقة بالشةياطين وتدمةة الشةياطين لم ة  هةذه الجماعةال اصةبحت األبيونية

امرا  مقبو   لمن ه  لول ورقة من اقربا  واصةدقا . ونحةن نعلة  عوقةة عائلةة ورقةة بةن 

كانةت كاهنةة  ة الجن فة شبه الجزير  العربيةةأ ليةث ان اتتةه رقيةة بنةت نوفة نوف  بديان

للجن
297
 . 

ون بةةان لكةة  والةةد مةةنه  شةةيطان كقةةرين.  الغنوصةةيين وكةةان هةةل   الهراطقةةة يقةةرل

بحةةديث لمحمةةد اعتةةرف فيةةه ان لةةه ونستشةةهد . ونةةرا ايضةةا محمةةد كةةان لةةه شةةيطان قةةرين

 دل  ويامره بالخير  قد اعى ان شيطانه شيطان قرينأ واةل 
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ما منك  من الد إ  وقد وك  به قرينه من  ودل  "قال ردول هللا صلى هللا عليه 

الجن. قالوا  وإيا ؟ يا ردول هللا! قال  وإياي. إ  ان هللا اعاننة عليه فادل . فو 

يامرنة إ  بخير"
298

ايضا  "وعن ابن مسعوة قال. قال ردول هللا صلى هللا . و

عليه ودل   ما منك  من الد إ  وقد وك  به قرينه من الجن وقرينه من 

قال وإياي ولكن هللا اعاننة عليه فادل  فو  هللا؟الموئكة. قالوا وإيا  يا ردول 

يامرنة إ  بخير. )متفق عليه("
299
 . 

ر محمدا  لتةى بعةد اةلعائةه بةالنبو . ونةرا لقيقةة لذا فالشيطانأ باعتراف محمدأ يام

  الحالة امر شيطان محمد له كما فة هذه 

بينما انا مع ردول هللا صلع  امشةأ إ  دا ل لية  قال "عن دابر بن عبد 

 صلع  فقامت إلى دنبه صلع أ واةنت فاها من ا نه وكانها تناديه. فقال النبة 

انه رد  من الجنأ وانه قال له  اتبرنةف فسالتهأ دابر نع .  فانصرفت. قال 

اي العظ   ن هللا تعالى دع  لنا فة  بالرمة مر امتك   يستنجوا بالروث و  

 لك رزقا"
300
. 

نعة . اي دةواب الطاعةة. و  نعةرف مةا ا امةره.  يةامره فهو يقةول للجةن الةذي كةان 

إ  بالخير. ونحن  دل  فو يامرهاولكننا نتذكر قول محمد عن ان له شيطان كقرينأ ولكنه 

يامر بخير لتى ولو اةلعى او تظاهر بالتةدين. كةذلك   يمكةن تصةديق    نلمن ان شيطانا  

موتو  ان الروث وعظ  البرية هو موتو  الكوم الحقيقة الةذي ةار بةين محمةد وبةين 

طعةةام  هةةةالشةةيطان الةةذي كةةان يةةتكل  معةةه بصةةور  اعبةةان. وان الةةروث وعظةة  البريةةة 

ماةيةة لمةا  ياطين ليس لها ادسةاة ماةيةة لكةة تتغةذا. ولةو كةان لهةا ادسةاةا  الشياطين. فالش

هنةةا نةةرا مةةن  قبِلةةت فةةة ان تاكةة  الةةروث وعظةةام الكةةوب والقطةةك المطةةرول فةةة البريةةة.

تةةول م ةة  هةةذه الحةةواةث الةةدور الةةذي كةةان محمةةد يلعبةةه كةةاةا  تةةابع للجةةنأ ةون ان ينتبةةه 

قد اتةذ صةور  ليةة لكةة يجةرب آةم ولةوا .  تابعوه لهذه الحقيقة. فمعروف بان الشيطان

ةه لروبةه كمةا هةذه الحالةة التةة كانةت  وكان يظهر هذا الشيطان لمحمد بصور  ليةة ليودل

أ ليث هرب المسلمون من منظر هذه الحية الضخمة. واةلعةى محمةد انةه قب   زو  تبو 

إلى القرآن والد من ال مانية دن الذين دابقا قد اتوا إليه لكة يستمعوا
301

. وكمةا نفهة  مةن 

قبة  اةعائةه بةالنبو  ان محمدا  كان مرتبطا  بالرول الذي انتحة  هويةة دبرية  الطبري
302
 .

فو يودد فة الكتاب المقدس اي  كر  رتبةاط موئكةة بالبشةر. فهة  يةاتون اعةون ردةالة 

ة معروفة فقةك فةة عةال  السةحر والودةطا  انسان ا  ينسحبوا. ففكر  ا قتران باروال ه

 الذين ه  فة تدمة الشياطين. 

 الشريرة باألرواحعالقة  أليمحاربة الكتاب المقدس 

من السةهولة ان اانسةان الةذي بةو ةلية  إلهةةأ ان يُخةد  مةن م ة  تلةك المشةعو ال 

ين. والحجج الهرطقية والغنوصية فة تورط اصحابها فة الشعو   والعوقةال مةع الشةياط

والكتاب المقدسأ بسةبب انةه كلمةة هللا الحقيقةةأ يفضة، هةذه العوقةال الخطةر  ويحاربهةا 

 بشد . فنقرا فة دفر الوويين 
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با  ُسوا بِِهْ . اَنَا الر،  إِلهُُكْ . ) ويين َ تَْلتَفِتُوا إِلَى اْلَجانِّ َو َ تَْطلُبُوا الت،َوابَعأ فَتَتَنَج،

أ َوإِلَى الت،َوابِع لِتَْزنَِة َوَراَ هُْ أ اَْدَعُ  َوالن،فُْس ال،  (30   09 تِة تَْلتَفُِت إِلَى الَْجانِّ

َوإَِ ا َكاَن فِة َرُد   (6  21 ويين َوْدِهة ِتد، تِْلَك الن،ْفِس َواَقْطَُعهَا ِمْن َشْعبِهَا. )

  21) ويين «. يَْرُدُمونَهُ. َةُمهُ َعلَْيهِ  اَِو اْمَراَ   َدان  اَْو تَابَِعة  فَإِن،هُ يُْقتَُ . بِالِْحَجاَر ِ 

27) 

اكبةر ردةس يُحادةب عليةه  -التةة هةة دةن  -إ  كانت العوقة وا تصةال بالشةياطين

 اانسان بالرد .

   في القرآن   تحريك عرش ملكة سبا

اوروشةلي  دةليمان فةة  إلةى القرآن ادتعداة مرة  الجن فة تحريك عرش دةبايدلعة 

 فة طرفة عين 

قَاِمَك َوإِنِّة َعلَْيِه لَقَِوي  اَِمين   قَاَل ِعْفِريت  ” َن اْلِجنِّ اَنَا آتِيَك بِِه قَْبَ  اَن تَقُوَم ِمن م، مِّ

  39  27النم  اي  دور “ 

لسةليمان  وقصة تحريك مرة  الجن لعرش دليمان نراها فة قصةة زيةار  ملكةة دةبا

. ليةث بعةد ان ادةتعدل ملكةة ال ةانة ادةتير بحسب القةرآنأ والتةة مةاتو   مةن التردةوم

دباأ تحت تهديد من دةليمان بحسةب القةرآنأ ان تةاتة لسةليمان  وروشةلي أ دةال دةليمان 

ة. فنةرا عفريتةا  مةن الجةن يسةتعد مستشاريه من ياتة بعرشها إليه قب  ان تص  إليه الملك

 ان يُحِضر عرشها فة طرفة عين.  

نةةرا فةةة ا صةةحال ال الةةث مةةن . فوادادةةال هةةذه الخرافةةة نجةةده فةةة نفةةس التردةةوم

ال ةةانة مةةن . وفةةة ا صةةحال   عةةرش دةةليمانان النسةةور تحةةرِّ  ادةةتيرالتردةةوم ال ةةانة 

 من البحار لسليمان  األدما عفاريت الجن تنق  را نالتردوم 

 األرضألنه كان ديدا ولاكما على دميع ملو   يُطا ( )قائد"كان ادمه ياكا 

شرقا و ربا ... ك  الممالك هابتهأ ا م  واأللسنة كانوا تاتعين لهأ الشياطين 

دلبت قد  العفاريت .والولوش الضاريةأ واألروال الشرير  قد ُةفعوا بين يديه

وطيور السما  ودميع قطعان الماشية  .السمك من البحار انوا له ك  

دا وا من  واته  لكة يُذبحوا من اد  مائدته ... وك   األليفةوالحيوانال  ير 

  "   .الملو  اطاعوه

 من عفريت لتحريك عرش سبا ميثولوجيهجذور 

مةةن عفريةةت فةةة لحظةةة.  هنةةا  دةةذور شةةرق اودةةطية لخرافةةة تحريةةك عةةرش دةةبا

فاألمور الصعبة المستحيلة واألبعاة الكبير  كانت تُنسب فة المي ولوديةا لمةرة  الشةياطين 

ادتخدام الشياطين المرة  فة تكةوين وتحريةك السةما   والجن. فنرا فة الكتابال المانوية

موكين إشرافالسفلية تحت 
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 The Testament دليمان وفة الكتاب الغنوصة عهد .
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of Solomon ان يحةةرِّ  ا  شةةيطان الهةةوا  افيبةةاس قةةاةر نةةرا الةةذي دةةبق واشةةرنا إليةةهأ  

ويقلب العروش الجبال
304
. 

فهةو شةيطان.  الةده تبةث  إ ا وكان الجاهليون يصنفون الشياطين الجنأ فيقولةون 

و  فهةةو عفريةةتن زاة علةةى  لةةك فةةة القةةإفةةان زاة علةةى  لةةك فهةةو مةةارة. فةة
305
فكانةةت  . 

العفاريت فة نظره  هة اقوا الشياطين القاةر  ان تعمة  األمةور الُمسةتحيلة. و لةك يةدل 

على مدا تلار الجاهليين فة الخرافال اليهوةية والغنوصية. فو عجب إ ا راينا م   تلك 

 الخرافال فة القرآن.

 سليمان والنملة

ر بسةليمان وديشةه المللةف مةةن هنةا  ترافةة يهوةيةة عةن دةجاة  تةخمة كةان تطية

الشةةياطين والنةةاس والولةةوش والطيةةور. وبينمةةا كةةان يومةةا  يطيةةر علةةى السةةجاة  بصةةحبة 

اربعةأ ه  قاة  للفِةرق األربعةة فةة ديشةه هةذا الخرافةةأ دةا وا إلةى واةي النمة . ودةمع 

دليمان صول نملة تنص، النم  ان تدت  من امام ديش دةليمان. وكمةا فةة كة  قصةة او 

م ملخصةا  مةن آيةال دةجعيةأ ولكنهةا قصةة ناقصةة ترافة  ينسخها القرآنأ تجد القةرآن يقةدل

فة بدون المغزا الحقيقة للخرافة التة نجدها فةة األصة . فكةان محمةد يتةذكر شةي ا   وُمجو،

عةةن الخرافةةةأ كمةةا كةةان يسةةمعها مةةن العةةرب المتهةةوةينأ ولكنةةه لةة  يكةةن ليةةدر  المعنةةى 

رافة. ودوف يولظ القةارئ  لةكأ عنةدما يقةارن بةين األعمق الذي من ادله قد ليكت الخ

 تفاصي  الخرافة اليهوةية وبين السرة القرآنة كما دا  فة دور  النم   
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 المرادع اليهوةية 

 مخلوقأعلى ك  شة   "عندما عيلن هللا دليمان ملكا  

طولها دتين ميو وعرتها دتين  كبير    اعطاه دجاة   

من الذهب  محبوكة  و من الحرير كانت معمولة   ميو.

كان ومتنوعة.  اشكالبزترفال على  النقة ومزينة  

 اميرآداف بن براتياأ  األربعة  بامرائه حاطا  دليمان مُ 

 اميروادد  أالشياطين امير Ramiratرامرال  الناسأ

  للطيور اميراالولوشأ ونسر 

 

 القرآن

ْنسِ  َوالط،ْيِر فَهُْ   َوُلِشَر لُِسلَْيَماَن ُدنُوُةهُ ِمَن اْلِجنِّ َواْاِ

  (07 اثيةالنم   )دور يُوَزُعوَن 

 

ليث  فوق واة   بينما كان دليمان مسافرا   آتروفة يوم 

  .النم كانت هنا  ادراب من 

 

  (01 اثيةَلت،ٰى إَِ ا اَتَْوا َعلَٰى َواِة الن،ْمِ  )دور  النم  

 

 إ و"اةتلوا بيوتك   األتريالتتكل  مع  دمع دليمان نملة  

 لما ا "الملكدال ". فان ديوش دليمان دوف تحطمك 

نظر النم   إ ا " ادابت بانه كانت تائفة  هكذا؟تتكلمين 

على ديوش دليمان دوف تتوقف عن مسلوليتها فة 

الذي دوف يكون بم ابة كاراة له .  األمرتسبي، هللاأ 

لة بإعطائه  امرا   واتافت  بصفتها ملكة للنم  فهة مخول

 .با نسحاب

 

قَالَْت نَْملَة  يَا اَياهَا الن،ْمُ  اْةُتلُوا َمَساكِنَُكْ  َ  يَْحِطَمن،ُكْ  

بقية  –دور  النم  )ُدلَْيَماُن َوُدنُوُةهُ َوهُْ  َ  يَْشُعُروَن 

    01( اثية

 هرير  ابة"عن  محمد النم  كامة تسب، هللا فة كوم 

من  قرصت نملة نبيا    قال دمعت ردول هللا يقول

 إليهولى هللا اف أفامر بقرية النم  فاُلرقت األنبيا .

تسب،  األم امة من  الرقتان قرصتك نملة 

  22  4 صحي، البخاري"هللا

 

 اليهوةية للقصة فة المرادع  اتراصيغة 

كان لسليمان دجاة  دحرية يامرها للطيران به. ومر  

 اناذاته. فقال "ب وكان مفتخرا   األرضفوق  كان طائرا  

اللغال  فوق العال أ وافه  ك  اطيراعظ  من الجميع. فانا 

ان ادمعه  يتكلمون عن  ادتطيع إننةلك  الكائنال. لتى 

تقول "الملك  هذا ا رتفا . فة تلك اللحظة دمع مخلوقة  

وراا  ادف  إلىدليمان ليس عظيما ددا". تطلع دليمان 

مر السجاة  ان بان تلك الكلمال قد قيلت من نملة. ا

. وودد دليمان النملة األرض إلىتتوقف وتنزل 

. العين بالعين إليهالتى ينظر  واتذهاالصغير . فانحنى 

المخلوقة الصغير  من التراب. لقد  ايها" وقال لها 

من هو  لة . قولة األعظ ليس  باننةدمعتك تقولين 

 اداباعظ  منك".  إننةادابت النملة " منة؟اعظ  

كتب التفادير تقول ان دليمان قد دمع النملة تتحدث 

 عن مسافال كبير  ددا 
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 ادابت"  لك؟ان تقولة  نكيف تستطيعي "  دليمان

 "ما ا وكيف ؟" دليمان . قال "منك انا اعظ  النملة 

ملك فة  اعظ اعظ  منكأ  لك  ن  "انا النملة  ادابت

نفسه  النىأ وقد اتكل العال  قد توقف عندما دمعنة 

على نفس  اصبحنا. وقد رفعنة لتى اننا امامة لمرض

عليه بينما    اادابة عادتطي المستواأ ودالنة دلا   

 .يستطيع ان يجيب عليه

هو الملك الذي وقف عندما  اناتبس  دليمان وقال " 

ودالك  أاعلى إلىنفسه. ورفعك  والنىأ وتواتع تكلمتِ 

 . "ان يجيب عليه دلا  ل  يكن قاةرا  

 ايهاقائو " لمرضدليمان النملة  اعاةقد بك  لطف 

أ وانا لست اظنكاعظ  مما كنت  انتالنملة الحكيمة. 

فة نفسة. فهنا  الك ير الذي ما  افكرعظيما كما كنت 

 من المخلوقال زموئة".  اتعلمهزلت التا  ان 

 

ا ِمْن قَْولِهَا َوقَاَل َربِّ اَْوِزْعنِة اَْن اَْشُكرَ  َ  َتاِلك   فَتَبَس،

نِْعَمتََك ال،تِة اَْنَعْمَت َعلَة، َوَعلَٰى َوالَِدي، َواَْن اَْعَمَ  

ا تَْرَتاهُ َواَْةِتْلنِة بَِرْلَمتَِك فِة ِعبَاِةَ   َصالِح 

الِِحينَ   (09 اثية)دور  النم   الص،

 نولظ 

 ويتواتع طالبا السرةين.دليمان يتبس  فة كو     

 ان يقدِّر نعمة هللا عليه 

 

 Bet لقصة النملة ودليمان رادع اليهوةيةالم

Hamidrash, ed. Jellenek - collection of 

smaller midrashim] V, 22–26;  Louis 

Ginzberg, The Legends of the Jews, 

volume iv, chapter 5, Solomon;  

     Sheldon Oberman, in his book : 

Solomon and the Ant, said that versions of 

the full story are found in Ma’asseh ha-

Namalah, Ma’asseh Nissim; with versions 

in Moses Gaster’s The exempla of the 

Rabbis and Haim Schwarzhaum’s Studies 

in Jewish and World Folklore. The story 

“The ant and the Impenetrable Palace,” can 

be found in Micha Joseph Bin Gorion’s 

Mimekor Yisrael. “Story of the ant,” in 

Nathan Ausubel’s A treasury of Jewish 

Folklore
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  شك بان القصة القرآنيةة   يمكةن ان تكةون األصة . فهةة ناقصةة ومجوفةة بةدون 

الردةةو  ألصةة  الخرافةةة اليهوةيةةة. فمحمةةد يريةةد ان يُبهةةر دةةامعيه بعنصةةر الخرافةةة م ةة  

ديش دليمان المللف من الجن الشياطين واانةس والطيةرأ وان دةليمان يفهة  لغةة النمة . 

دليمان والنملة بحسةب الخرافةة. و  للمغةزا الةذي  ولكنه ل  ينتبه للحوار الذي درا بين

قصد مللف الخرافة اليهوةي ان يعلِّ  من تةول تاليفةه هةذه الخرافةة. وهةة كيةف عللة  هللا 

 دليمان التواتع من تول اصغر مخلوقاته وهة نملة.   

 تساؤالت علمية بالنسبة للنملة وسليمان

تةاب دةماوي يحةوي قصصةا  تاريخيةة ألصدقائنا المسلمين الذين يتطلعون للقرآن كك

قد لداتأ نلفت انتباهه  بانه لةو قصةد المللةف اليهةوةي األصةلة للخرافةة بانهةا قصةة قةد 

لداتأ فانه   شك كان يجه  بالحقائق العلمية التة نعرفها نحن فة ديلنا هذا عن النمة . 

ةعةن طريةق الراليةا لة  ت بةرهن بصةو وااشار  بين النمة معظ  النم    يرا. ف د . ر  ملك،

تةرا علةى مسةافال صةغير  دةدا واميركة افريقةقليلة من نم   انوا وهنا  
307

أ فكيةف 

 ؟!للنملة ان تميِّز هوية دليمان وديشه

طرم من دهة تمودال الصول التة تُحم  من تول الهوا . لةذلك االنم  هو ا  ان 

تةول الطبقةة لسادة على التمودال التة تحدث مةن  النملة   يسمع صول البشر. ولكن

دةنتيمترال ةمسةافة صةغير    تتعةدا بضةع تحتها تةمنالتة 
308
زل صةول فكيةف مي،ة .

 ؟!صول ديشه  اودليمان وهة   تسمع صوته 

 االدعاء بان النمل له لغات 

هنا  بعض المسلمين ينسبون ااعجاز العلمة فة قصة دليمان والنملةأ مدلعين ان 

اق فةة  كةر  لةك قبة  ان نكتشةفه نحةن. فهة  النمة  النم  يتكل  وله لغالأ وان القةرآن دةبل 

 يتكل  وله لغال ُمميز  وكلمال ممكن ان يستخدمها فة ا تصال مع بعضه البعض؟

كةوم يبةرر  اولنمة  لغةال ل لقد اابتت الدرادال العلميةة للنمة  بشةك  قةاطع ان لةيس

كومهةا وهةة  وفكةر  ان دةليمان يتحةدث إلةى نملةةأ ويفهة  .كلمال النملة للنم  فة القرآن

تفه  كومهأ هة دز  من ترافال يهوةيةة كانةت تنسةب لسةليمان فهمةه للغةال الحيوانةال 

والطيور والحشرال. وهة كلها ليس لها لغال. ونرا القرآن يدلعة ان دةليمان يفهة  لغةة 

 الحيوانال والطيورأ بما فيه لغة الهدهد الذي هو مستشاره بحسب نفس دور  النم  

بَن،هُ َعَذاب ا  .ْيَر فَقَاَل َما لَِة َ  اََرا اْلهُْدهَُد اَْم َكاَن ِمَن اْلَغائِبِينَ َوتَفَق،َد الط، " أَلَُعذِّ

ا اَْو أَلَْ بََحن،هُ اَْو لَيَاْتِيَنِّة بُِسْلطَان  ُمبِين   فََمَكَث َ ْيَر بَِعيد  فَقَاَل اََلْطُت بَِما لَْ   .َشِديد 

إِنِّة َوَدْدُل اْمَراَ   تَْملُِكهُْ  َواُوتِيَْت ِمْن ُك ِّ َشْة    .بِنَبَإ  يَقِين   بَإ  تُِحْك بِِه َوِدْ تَُك ِمْن دَ 

ِ َوَزي،َن لَهُُ  . َولَهَا َعْرش  َعِظي    َوَدْدتُهَا َوقَْوَمهَا يَْسُجُدوَن لِلش،ْمِس ِمْن ُةوِن هللا،

ْيطَاُن اَْعَمالَهُْ  فََصد،هُْ  َعِن ا بِيِ  فَهُْ  َ  يَْهتَُدونَ الش،  27" دور  النم  اي لس،

  24-21واثيال 
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ينسةةب القةةرآن لسةةليمان قةةو   انةةه ُعلةة  "منطةةق  06وفةةة دةةور  النمةة  نفسةةها واثيةةة 

 الطير" اي لغة الطيرأ وانه يعرف ك  شة  

الط،ْيِر َواُوتِينَا ِمن ُك ِّ  َوقَاَل يَا اَياهَا الن،اُس ُعلِّْمنَا َمنِطقَ  َوَوِرَث ُدلَْيَماُن َةاُووةَ "

   "َشْة   

لةةذلك فقصةةة لةةديث دةةليمان مةةع النملةةة هةةو دةةز  مةةن هةةذه المي ولوديةةا اليهوةيةةة 

الخرافيةأ التة نسبت لسليمان معرفة فة لغال الطيور والحيوانال والحشرال. فنرا فة 

     ال انة ادتير كتاب التردوم

وا ي  والكباش كانت تطيع كلمته. ولقد  ." كان يفه  لغال الطيور والحيوانال

 األم "من ك   اك ر. وقد فه  اللغال امامه. ادلحةوالنمور  األدوةلملت 

 تردوم ال انة  الا صحال ال انة من 

 نقرا  وايضا فة ا صحال الرابع من نفس التردوم

على دميع الولوش الحقول ودميع طيور الهوا أ  دليمان لاكما  "القدوس دع  

أ وعلى دميع الشياطين األرضما يسير على  او األرضودميع زلافال 

   "واألروال. فقد فه  لغال هل   دميعا كما فهموا

ةلأ تاصةة وان  بين القبائة  ال انة ادتير ونعل  انتشار التردوم العربيةة التةة تهةو،

 ودليمان ماتو    تماما من التردوم ال انة ادتير.  قصة القرآن عن الهدهد وملكة دبا

والطيةةور والحيوانةةال والحشةةرال   تملةةك لغةةال تتصةة  بهةةا مةةع دنسةةهاأ إنمةةا هةةة 

اصةوال  اصوال بدون معنى لغال. ولكةن قةد تبنةى محمةد هةذه الخرافةال بسةبب ظنةه ان

الحيوانال والطيور هة عبار  عن لغال لقيقيةأ ولها منطق م ة  اانسةان تعبلةر عنةه فةة 

 لغال.

   االتصال بين النمل 

ان ةرادةةة العلمةةا  للنمةة  دعلةةته  ان يكتشةةفوا طةةرق ا تصةةال بةةين النمةة . معظةة  

مةةسللا مةةن تةةول ا تصةةال بةةين النمةة  هةةو كيمةةائة والبةةاقة هةةو
309
ف .   Bertويعةةرل

Hölldobler وEdward O. Wilson ا تصةةةال أ العالمةةةان المختصةةةان بالنمةةة أ

الحشةرال لكةة تحةث الحيوانةال مةن  اومواة كيمائية تُفةرز مةن الحيوانةال بانه   الكيمائة

دنسها على اتخا  تصرف
310
.  

التلمةوة  انكمةا نةرا  أمةن اليهةوة كةان معروفةا  و .بالشة  بةين النمة  ا تصالوهنا  

القمحةة ولة  ياتةذهاأ لتةى دةا   دميةع النمة  وشة ل  . فجا ملةمن ن قمحهوقعت يذكر كيف 

صالبها واتذها
311
 . 

ةا مةن تةول الطةرق او ناةر من النم  يصنع صةوتا  وهنا  نو   . والصةول يةاتة إمل

عضةةو يعمةة  كمطرقةةة يةةاتة مةةن تةةول مةةن تةةول الطةةرق  الحةةك. والصةةول الةةذي يةةاتة 

صةول الروتينةة والبةدائة نةو  مةن ال التةة هةة أدقسةقة انتةا  آتةر ا  يطرق تةد عضةو
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النم    يغيلر نو  التطبية  الةذي يعملةه نسةبة والجدير بالمولظة ان . اانسانزه الذي يميل 

لنةةو  الخطةةر الةةذي يداهمةةه
312
 .بسةةيطة معروفةةة لك يةةر مةةن الحشةةرال إشةةارالهةةة  إ ا  . 

وليست هة لغالأ او توصي  كلمال ُمميز  الوالد  عن األترا. فصول هبةوب الريةال 

 م  معانة تاصة.   تح

مسة، عضةو فيهةا  اوقليلة مةن النمة أ تةاتة مةن تةول لةك  ألصنافوهنا  صول 

 ةهةو بم ابةة دقسةقة الحشةرال التةة نجةدها عنةد ك يةر مةن الحشةرال. وهةو. آتةربعضةو 

 Bert Hölldoblerويقول ك  مةن لغة.  او والدية النو أ وليس كوما   إشار عبار  عن 

  Edward O. Wilsonو 

دد اي ةلي  لتصنيف هذه السقسقة ألي شة   ير انها إشارال من نو  "  يو 

والد. بمعنى آترأ النم    يتكل  إ    يعدلل الصول من تول الزمن"
313
. 

وكمةةا اننةةا   نسةةتطيع ان ننسةةب لةةدوي النحةة  لغةةالأ كةةذلك األمةةر بالنسةةبة لسقسةةقة 

 واةعةا  يةر علمةة  امةرللقرآن فة قصة النملة والنم  ودليمان هو  إعجازنسب النم . ف

  .باط 

 بالنسبة للكتاب المقدس والقرآن األخرى األرضيةوالكائنات  اإلنسان

فة نهاية بح نا عن ترافة دليمان والنملة التة نقلهةا القةرآن مةن الخرافةة اليهوةيةةأ 

هةو الكةائن  نقول بةان تلةك الخرافةة تتعةارض مةع كلمةة هللا وترتيةب هللا لخليقتةه. فاانسةان

ويبحةث  أ ا رول يحتةا  ان يتصة  بةاهلل القاةر ان يةتكل  بلغةال. نسةبة لكونةه كائنةا  الوليد 

يحتا  ان يتص  بالناس ويعيش  أهللا امام اةبيا   مس و    عن هللا ويدرس كلمته. وكونه كائنا  

 الُمعطى من هللا.  األةبةالناموس 

ليةة  ال نفةس ألي منهةا  ولةيس أليسةت كائنةال روليةةفهةة  األتةراالكائنال  اما

البسيطة المحةدوة  لكة   ااشارال إلىب   أاللغة إلىلذا فهة   تحتا   .بدي   يمولابعد 

  صنف.

 اةبيةا   ومسة ولة ألهةا لغةال امة الفكر  القرآنية هة ان دميع الحشرال والطيور هة 

  أ كما نرا فة دور  ا نعام فة يوم الدينونة ودوف تُحشر

ْطنَا فِة ة  فِة اأْلَْرِض َوَ  طَائِر  يَِطيُر بَِجنَاَلْيِه إِ ، اَُم   اَْم َالُُكْ  َوَما ِمْن َةاب، " َما فَر،

  31 اثيةدور  األنعام  اْلِكتَاِب ِمْن َشْة   اُ ، إِلَٰى َربِِّهْ  يُْحَشُرون"

نةةال والطيةةور أ التةةة دعلةةت كةة  الحيواةشةةتيةاالزرافكةةار نشةةال اصةةو  مةةن وهةةة 

أ او ليوانةال شةرير  كشةياطين تتبةع والحشةرالأ إمةا كائنةال صةالحة تتبةع اهةورا مةازةا

إله الشر. وقد تركت هذه األفكار الزراةشتية تاايرها على بعض الجماعال التة  اهريمان

  .مقدس والواقعلكتاب الللعل  ولكمت الفرس مناطقها. وهذه افكار مضاة  ل
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 سليمان والريح

ر الةةري، لسةةليمان لكةةة تنقلةةه ليةةث يشةةا . ومةةن اثيةةال  يةةدلعة القةةرآن ان هللا قةةد دةةخل

 القرآنية نذكر دور  األنبيا  

يَ، َعاِصفَة  تَْجِري بِاَْمِرِه إِلَى اأْلَْرِض ال،تِة بَاَرْكنَا فِيهَا" َوُكن،ا بُِك ِّ  َولُِسلَْيَماَن الرِّ

 10واثية  20" دور  األنبيا  اي رق  لِِمينَ َشْة   َعا

  وهنا  ايضا دور  دبا 

هَا َشْهر  َوَرَواُلهَا َشْهر  " يَ، ُ ُدوا  02واثية  34اي  " دور  دباَولُِسلَْيَماَن الرِّ

و  يودةةد فةةة الكتةةاب المقةةدسأ المصةةدر األول لسةةير  دةةليمانأ اي ِ كةةر عةةن ان 

ن يركب ريحا . فلما ا يخفة الكتاب المقدس امتيازال م   هذه لسليمان لو فعةو دليمان كا

كانةت قةد لةدات. فلة  يبخةة  اي دةفر عةن  كةر تفاصةي  عةةن دةليمان. ولكةن تلةى الكتةةاب 

المقدس من اي من الخرافال المنسوبة لةهأ بمةا فيةه ترافةة تسةخير الريةال كوادةطة نقة . 

لخرافيةةة والوانيةةة التةة كانةةت رائجةةة فةةة منةةاطق وهةذه الخرافةةة لهةةا دةةذور فةة الكتابةةال ا

 مختلفة فة الشرق األودك زمن محمد. ودوف نذكر بعض منها.

 جذور فكرة تسخير الريح في الفارسية الزرادشتية

ان بعةض  أ ايالزراةشتية ةتلت الري، كباقة عناصر الطبيعة فة موتو  ال نوية

فهنا  . عناصر الطبيعة كانت  اتيال صالحةأ والبعض شرير  تحارب عال  اهورا مازةا

والريةةال فةةة والةةري، الشةةيطان كخةةاةم  هريمةةان.  أ هةةورا مةةازةاالةةري، الصةةال، كخةةاةم 

. 314فنةدياة Vendidadاألدفار الزراةشتية كشيطان نجده فة اك ر مةن موقةعأ م ة  دةفر 

يَ، َعاِصفَة  تَْجِري بِاَْمِرِه وقول القرآن فة دور  األنبيا  " .." هةو باتفةاق مةع َولُِسلَْيَماَن الرِّ

يجعلون الري، كمةو أ وعنةدما تكةون رية،  الفكر  الزراةشتية  من ليث ان الزراةشتيين

عاصفة فهة شيطان
315

. وهنا  فكر  الزوبعة كشيطان
316

الري،  اتية تطر  قةاةر  ان . و

يضةع ردليةه   Keresaspaتقلب ك  شة أ ولكن بعض الذاتيال الفاردةية الوهميةة م ة  

عليها ويسخرها
317

  . 

والري، هة وادطة دير هامة تجلةس عليهةا األنبيةا  واثلهةةأ لةذا تُسةَمى فةة بعةض 

"اهورا مازةا"فرس بـ  األدفار الزراةشتية
318

من  الشياطين لجمشيذ عجلة   تصنع . ولقد

مةن  علةى الهةوا  مسةافرا   ركبهةا دمشةيدوقةد . اصةدافا  وتعت عليها الشياطين  أ قدزدا 

للفرس وصار  لك اليوم عيدا   .فة يوم والد باب  إلىبلده 
319

   . 

ول مةن الةذاتيال الخرافيةة وفكر  تسةخير الفةرس للةري،أ وادةتخدامها فةة المواصة

را فة ادفاره . فم و نقرا فة كتاب ةنكارة أ وهةو دةز  الوهمية عنده  هو امر نراه ُمكر،

أ وهةةو ادةة  لصةةور  ترافيةةة كنبةةة فةةة Kai-Khusroiأ عةةن مةةن النصةةوا الفهلويةةة

ل الزراةشتية   إلةى دمة  ُمجةن،أ وامتطةاه ليةذهب لزيةار  "الةذين إلةه الهةوا Vaeأ قد لةول

نالوا الخلوة" فة اماكن بعيد  واماكن دماوية
320

   . 



 067 دليمان فة القرآن

 

  جانية ليست للبيع()نسخة م 

 

وهذه الخرافال الفاردية قد تركت تاايرها على مجموعال ك ير  فة منطقة الشرق 

 األودك كما دوف نرا فة المقاطع التالية. 

 لخرافة الريح وسليمان الغنوصيةجذور في 

الري،. يرد  دليمان مع ولةد تاتمةه  اتضا  عهد دليمان ة كتابف ادادالهنا  

إ  كانةت لكة يخت  به شيطان الري، الذي كان يزعج )العربية( اي شبه الجزيةر  العربيةة. 

شبه رائجة عند هذه الجماعال الجاهلة فكر  ان دليمان قد ديطر على العال  كلهأ بما فيه 

ويضةع بةه الخةات أ اة   فةار    الخطة هو ان يحم  الولةد زق تمةر  كانت فالجزير  العربية. 

 أ وادةمهالةري،تةت  اة  يغلقةه. فةنج، الولةد فةة  أيفتحه باتجاه الري، لتةى يمةتم الةزق منةه

Ephippas "وهكةةذا بةةدا دةةليمان يسةةتخدم الةةري، فةةة بنةةا  الهيكةة . فمةة و لجةةر "افيبةةاس .

الري،حمله هذا الشيطان فزاوية كان يُصعب لملهأ 
321
 . 

كمةا دةبق وراينةا موتةو  ةشةتية ابالزر كةان متةاارا     شك بان كاتب عهةد دةليمان

  . تسخير الري، فة تلك الديانة

اادةةومية. فنةةرا فةةة مةةرو  الةةذهب فةةة الكتابةةال ايضةةا فكةةر  لةةبس الةةري، ونجةةد 

دليمان يحبس الري، فة مكانللمسعوةي ان 
322
 اوهةة تاةمةة  من هنةا نةرا بةان الةري، .

فةة  المةذكور للخرافةة يحبسةها فةة مكةانأ نسةبة  اولها ويركبهةا بحيةث يةذلِّ  أعبد  لسليمان

  .كتاب عهد دليمان

فةة وفكر  دور  األنبيا  عةن الةري، نجةدها فةة ك يةر مةن الكتةب الغنوصةية. فنةرا 

 إلةىواتةت بةه  ألةى مركبةة مةن رية،" ان الموئكةة وتةعت اتنةو  عكتاب "راليةا اتنةو 

السةةماوال اقاصةةة
323
وفكةةر  البةةراق الةةذي اةلعةةى محمةةد انةةه قةةد ركبةةه لةةيوأ لكةةة يةةذهب . 

إلةةى هيكةة  دةةليمانأ الةةذي لةة  يكةةن مودةةوةا فةةة زمانةةهأ لهةةا دةةذور فةةة  بصةةحبة دبريةة 

ل إلالزراةشتية ه الهوا  إلى دم  مجن،أ ويسافر به . كما دبق وراينا ان الد انبيائه  يحول

نةرا انعكادةال  لةك فةة بعةض األدةفار الغنوصةية. فهنةا  فةة  إلى امةاكن بعيةد . ولكننةا

وبشةك  ليةوان  ادنحةةي، يشةبه البةراق لةه ِ كر  لةر The paraphrase of Shemكتاب 

آلاةي القرن
324

  .  

 للريح وسليمان ذور في المندائيةب

فةة المندائيةة عبةار  عةن الهوا  تملةك ترافةال تعكةس الخرافةة القرآنيةة. فة المندائيةة

يجلسةون فوقةهأ ليث يتشاورون بينمةا  اتية تجلس الملو  عليه
325
الهةوا  يجلةس عليةه و .

كائنال ملكية
326

أ اي شةيث أشيت . وفكر  ان يركب نبة  الري، ويسافرأ نجد لها م ا  فة 

أ كتةابه  بحسةب كنةزا ربةا الةذي صةار فةة المندائيةة نبيةا  عظيمةا . فهةو وهو ابن آةم ال الث

لكة يسافريركب الريال الرئيسةأ 
327
.  
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 جذور مانوية للريح وسليمان 

فةة  أ التةة ادسةها مةانةوفكر  الري، كوادطة نق  نجدها ايضا فةة الديانةة المانويةة

 The Kephalaia Of Theث م. فةةة مةةا بةةين النهةةرين. فبحسةةب كتةةاب القةةرن ال الةة

Teacher ل فة الكون بوادطة عد  عربال منها قد تجو،  يسو أ الذي يُنسب لمانةأ نرا

عربة الهوا 
328
مركبة الري، تحم  آةم للسما و. 

329
.  

 سيلمان والريح في اليهودية 

تجعةة  دةةليمان  أوهةةة كتابةةال ترافيةةةأ Kabbalahاليهوةيةةة المسةةما   الكتابةةال 

السةما   ابةواب إلةىعلى عرش من النةورأ فوصة   دالسا   يسافر بوادطة الري، على نسر

تلف الجبال السوةا  ليث ُدجن بسود  الموكين السةاقطين ُعةزا وعزائية .  إلىوايضا 

دةليمان ان  اراةدةر  ودليمان يستخدم الخات  السحري لكة يُجبةر الموكةين ان يكشةفا كة ، 

يعرف
330
دليمان يسةافر علةى نسةر كبيةر كةان يةاتة بةه وبحسب الخرافال اليهوةية كان . 

تدمر إلى
331
و  شك م   هذه الخرافال كانت منتشةر   فةة شةبه الجزيةر  العربيةة. فنجةد  .

بي أ م و  فة اشعار تنتمة إلى اشخاا كان يُعرف له  عوقة بالجنأ ترافال من هذا الق

كما فة شعر للنابغة يدلعة بها ان الجن كانت تعم  لسليمان وتبنة له مدينة تدمر
332
. 

وفكر  ان دليمان يجلس على دجاة  وتحملةه الةري،أ هةة ترافةة يهوةيةة مشةهور . 

فكان م   هذه الخرافة تجد لها إعجابا  فة ودك اه  الجاهليةة فةة شةبه الجزيةر  العربيةةأ 

ار القانونية للعهد القدي  وعن ليا  دليمان فيهةا. فيسةتقبلون هةذه الذين كانوا يجهلون األدف

مالخرافال كانها لقيقة. وكان محمةد بةين الةذين صةد،قوا هةذه الخرافةال. وهنةا  ترافةة  نقةدِّ

 يهوةية عن دجاة  دليمان المشهور  التة تحملها الري، 

 كبير    على ك  شة  مخلوقأ اعطاه دجاة    "عندما عيلن هللا دليمان ملكا    

من  محبوكة  ومن الحرير  طولها دتين ميو وعرتها دتين ميو. كانت معمولة  

 حاطا  متنوعة. كان دليمان مُ  اشكالعلى  ومزينة  بزترفال أالذهب النقة

 امير Ramirat راميال الناس. امير  آداف بن براتياأ األربعة بامرائه

وعندما كان يجلس دليمان للطيور.  اميراالولوشأ ونسر  اميرالشياطين. وادد 

على السجاة أ كانت الري، تمسك بالسجاة أ وتطير به بسرعة فائقة لتى انه 

. ويوما امتم قلب تعشى فة بوة ماةييو فة ةمشقيتناول ودبة ا فطار كان 

 دليمان بالكبريا  نسبة لعظمته ولكمته. وكعقاب له هز الري، السجاة  قا فا  

ردو. عندها وب،خ دليمان الري، على هذا األ ا الذي تسبلبه. ولكن  الف اربعين

عندها  متكبرا أالري، قد فرل ان الملك دوف يعوة هلل ويتوقف على ان يكون 

 333 دليمان بخج  كبير" شعر

أ نجةد ان القةرآن قةد مةن دةور  دةبا 02وعندما نقارن بين تفسير المفسةرين لآليةة   

ر مباشر   بالخرافة اليهوةية من دهة السجاة  التة تحملها الري، وتذهب به لكةة يفطةر تاا، 

 أ فة تفسيره لآلية القرآنية . وهنا ادتشهد بكلمال ابن ك يرفة ةمشق
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و لك انه كان له بساط من تشب يوتع عليه  الشام.ارض  إلىيعنة تحمله "

ا  يامر  .من امور المملكة والخي  والجمال والخيام والجند ك  ما يحتا  إليه

فيجلس مما يليه  أ..  كان يوتع لسليمان دتمائة الف كردةتحمله.الري، ان 

ملمنو اانس. ا  يجلس من ورائه  ملمنو الجن. ا  يامر الطير فتظله أ ا  يامر 

"الري، فتحمله
334

     

 الريح تحمل سليمان في الجاهلية

خرافال اليهوةية والغنوصية فةة شةبه الجزيةر  العربيةة امةر واتة،  مةن وانتشار ال

  األعشىشعر تول الشعر العربة الجاهلة. فم و نقرا فة 

والجن الريال المراتيا اانسفذا  دليمان الذي دخرل له      مع 
335
  

ورقةة بةن نوفة  وترافة لم  دليمان من ري، نراها فةة اقةوال
336
ور ومعةروف ة .

ورقةة فةة تةاليف اثيةال المكيةةة األولةى مةن القةرآن. ان كةة  هةذه المعطيةال تةدل علةةى ان 

 لةك صة  محمدا  ل  يكن ينقصةه مرادةع لكةة يضةع هةذه الخرافةة او  يرهةا فةة قرآنةه. فا

  .زودته واقربا  بين اقربائهمنتشر  فة عصره كانت ترافال 

 بوة ومحمد:عين بالنتأثير الخرافات المعزية لسليمان على المد  

كان هنا  عدة من الذين اةلعوا النبو  زمن محمد. ولقد تميلةز معظة  هةل   بتقليةده  

للخرافال التة نُسبت لسليمان. إ  كان دليمان بنظر العرب المتهوةين كمةا بنظةر ك يةرين 

مةةن الجةةاهليين هةةو النبةةة األك ةةر دا بيةةة مةةن  يةةره مةةن انبيةةا  العهةةد القةةدي أ و لةةك بسةةبب 

لتةة نُسةبت لةه. فةارةوا تقليةد  لةك متخةذين مةن األمةور الخياليةة الخرافيةة التةة الخرافال ا

نسبت لسليمان كد ئ  نبو  له . إ  كان يجهة  مسةتمعيه  عومةال النبةو  الحقيقيةة بحسةب 

الكتاب المقدس. إتافة لجهله  فةة لقيقةة ان المسةي، هةو هةدف النبةوال واألنبيةا  قةديماأ 

د نبةة. نةراه  قةد انخةدعوا فةة اةعةا ال هةل   المةدعين وانه بعد مجةة  المسةي،   يودة

بةةالنبو أ ظةةانين ان الخرافةةال التةةة نُسةةبت لسةةليمان هةةة عومةةال النبةةو . ومةةن بةةين هةةذه 

 العومال ما يلة   

  الدالئل لنبوتهم كإحدىاد عوا في فهمهم للغات الطيور والحيوانات 

 ةعةا  فةة فهة  لغةة الطيةر او ل  يكن المدلعون بالنبو  فة شبه العربية ولده  فةة ا

م م ةا   الحيوانالأ فقد كان هنا  من الفرس من اةلعةى فهة  لغةة الطيةر والحيوانةال. ونقةدِّ

 على  لك  فبينما كان الموبذان يرافق الملك بهرام رادعين من الصيد   

دمعا بومين يتحداان فة تراب. فقال بهرام  ليت شعري ه  الد فه  لغال "

الموبذان  نع  إنا نعرف  لك ايها الملك! وإنهما يتحاوران فة الطير؟ فقال له 

اشترطت عليه إقطا  عشرين تيعة من الخرابأ فقب   األن ىعقد نكالأ وإن 

"الذكر وقال  إ ا ةامت ايام بهرام اقطعتك الفا
337
 .  
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ولقد نسب المدعون بالنبو  فة الجاهلية امورا  للحيوانةال والطيةورأ وكانهةا كائنةال 

يب ةون  أم   طليحة أن بالنبو  زمن محمدوعالمدل  األنبيا وقد كان تصوم وتصلة. رولية 

ةَرة الصةوام"والحمةام واليمةامأ "بقولةه  أفكر  صيام هةذا الطةائر الصا
338
وقةد كةان محمةد . 

   يليد هذه الخرافال العربية الجاهلية فة زمانه م و

ير صام هذا اول ط فقال عن بعض الصحابة "رآنة صلع  وعلى يدي صرة 

عاشورا "
339
   

أ الذي دبق محمدا فةة ا ةعةا  بانةه مسيلمة بن لبيبوبين الذين اةلعوا النبو  نذكر 

فةةة فهةة  لغةةال الحيوانةةالأ . ولقةةد اةلعةةى مسةةيلمة نبةةة للةةرلمن. و لةةك فةةة مدينةةة اليمامةةة

بيةة كانةت اةلعةى ان ظوتةتكل  معةه وتخدمةه.  او إليهأ امرهاومجة  الحيوانال لكة تقد 

تاتيه من الجب  فيحلبها
340
ابن عمة محمد قد اةلعةى النبةو  فةة  وكان امية بن ابة الصلت .

فة فه  لغال الطيور والحيوانال مدينة الطائف. واةلعى ايضا
341
وكان له عوقة بالجن.  .

فشيخ من الجن قد عللمه عبار  "بادمك الله "
342

  . 

س به ويدلعة انه يفه  ما اي عندما كان يم   يقولأ ا ر الحيوان بقرب امية كان يتفرل

 أ األمر الذي قلده به محمد تماما. يفسِّر ما قاله الحيوان

وكان على محمد ان يتجانس مع المقياس الذي اعتبره الجاهليون انه مقيةاس النبةو . 

ان الةدواب  خةاريفاةلعى انه يفه  لغال الطيور والحيوانال. وهنا  اةعا  فة صةحي، الب

يمرون بين يديه
343

بعض الحيوانال المشهور  فةة القةرآن دةوف تكةون فةة . واةعائه ان 

الكهف ولمار عزيز وناقة صال، اه كلب م    أالجنة
344
وهنا  منادبال ك ير  اةلعةى  .

يقةد للنةاس قصصةا  بهةا  بها انه يتكل  مع البقر والحمير والجمال ويعالج مشاكله . وكةان

الحيوانال تتكل . وعندما كان يسةتغرب النةاس ويقولةون هة  الحيوانةال تةتكل أ كةان يقةول 

م هنا هذه الحاةاة كما هة وارة  فة صحي، البخاري   انه يلمن بذلك. ونقدِّ

لدانا علة بن عبد هللا  لدانا دفيان  لدانا ابو الزناةأ عن األعر أ عن ابة "

صلى ردول هللا صلى هللا عليه ودل   رتة هللا عنه قال  ير دلمةأ عن ابة هر

ا رد  يسوق بقر  إ  ركبها مبين“فقال  صو  الصب،أ ا  اقب  على الناس 

. فقال الناس  دبحان هللا "فضربهاأ فقالت  إنا ل  نخلق لهذاأ إنما تلقنا للحرث

وبينما  -وما هما ا   -بكر وعمر فإنة اومن بهذا انا وابو "بقر  تكل أ فقال  

رد  فة  نمه إ  عدا الذئب فذهب منها بشا أ فطلب لتى كانه ادتنقذها منهأ 

فقال له الذئب هذا  ادتنقذتها منةأ فمن لها يوم السبعأ يوم   راعة لها 

فإنة اومن بهذا انا وابو بكر ". فقال الناس  دبحان هللا  ئب يتكل أ قال  " يري

بن  ولدانا علة  لدانا دفيانأ عن مسعرأ عن دعد ما ا .. وما ه"وعمر

إبراهي أ عن ابة دلمةأ عن ابة هرير أ عن النبة صلى هللا عليه ودل أ 

""بم له
345
. 

  وهنا  لا ل اةلعى انه يفه  لغة الطيور. فنستشهد بهذه الحاةاة  
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ا اعمى تردت مع صلع  فراينا طير"  هللا قال رتةنس بن مالك ا "عن 

هللا وردوله  قلت ف يقول؟اتدري ما  صلع  فقال  شجر أيضرب بمنقاره على 

""الله  انت العدل وقد لجبت عنة بصري وقد دعت يقول انه  فقال  اعل أ
346
   

بةةين كةةان محمةةد يومةةا مسةةافرا  مةةع بعةةض الصةةحابة. فةةدت  والةةد مةةن الصةةحابة 

ةـَر  لطيةر يسةمىصةغيران  وفةة يديةه فرتةان األشةجارأ اة  عةاة ويقةال لةه كةذلك أ ""الُحم،

وكمةا هةو معةروف انةه عنةدما ياتةذ إنسةان فرتةا   .يصةدران صةوت ا تفيف ةا وهما أ"القُبلر "

ـَر " األُم ترفرفلطيرأ تولق األم الفر  وآتذه. فما   هة إ  لحظال لتى تردت "الُحم،

ةَع هةذه "مة اصةحابه وقةال لهة   إلةىمحمةد نظر ف .الجالسينبجناليها قرب  بفرتيهةا؟ ن فجل

ـَر "واةلعى ان  شكت إليه امر فقدان فرتيها وطالبت بإعاةتهماأ وانه فهة  لغةة هةذه  "الُحم،

 الحمر .

 عهم لها واستخدامهم لها.اسلطانهم على الطيور والحيوانات والزواحف واخض

فكمةةا دةةليمان بحسةةب الخرافةةال لةةه دةةلطان علةةى الحيوانةةال والطيةةور والزوالةةفأ 

ويقول الزبيةدي عةن ادةوة العنسةة الةذي اَةعةى النبةو  فةة  متنب ين قد اةلعوا  لك. كذلك ال

 اليمن 

الذي ظهر باليمن. كان له لمار ادوة معل أ يقول له ادجد لربك  المتنبئوهو "

"فيبر  ابر فيسجد له ويقول له 
347
 

. هنةا  اتةتوف فةة الةراي كيةف وصة  محمد يُخضةع الحمةار يعفةور ويةتكل  معةهو

 فةةة الطبقةةال الكبةةرا يقةةول بانةةه قةةد اهةةدي إليةةه مةةع مةةاري لةةى محمةةد. فةةابن دةةعديعفةةور إ

 "   المقوقس القبطة صالب اادكندريةالقبطية من "

واهدا إلى النبة صلى هللا عليه ودل  مارية القبطية واتتها ديرين ولماره "

"يعفور وبغلته ةلدل وكانت بيضا 
348
   

ركةبه  انبيةا .  اادومية ان يعفور قال لمحمةد انةه مةن نسة  لميةروتقول المصاةر 

وداله محمد فيما إ ا كان يشتهة النسا أ فاداب بالنفةأ بسبب  لك قد اتمنةه محمةد. وكةان 

يردله إلى باب الرد  فياتة الباب ويقرعةه برادةه. فةإ ا تةر  إليةه صةالب الةدار اومةئ 

إليه ان ادب ردول هللا
349

  . 

 لنبوتهم لها ودالئلمن المتنبئين لحديث مع الجن واالتصاالت بهم صارت تسخيرا ا

وكان األنبيا  الذين اةلعوا النبو  زمن محمد فة عوقة مةع الشةياطين. فمة و األدةوة 

 العنسةأ الذي اةلعى النبو  فة اليمن كان فة اتصال مع الشياطين. فيقول ابن تيمية 

لنبو  كان له من الشياطين من يخبره بةبعض األمةور واألدوة العنسة الذي اةعى ا"

"فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين ان يخبروه بما يقولون فيه .المغيبة
350
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فةةة  اميةةةونةةرا افتخةةار ومةةع  لةةك كةةان العنسةةة يفتخةةر بةةذلك ويعتبةةره ة لةةة نبةةو . 

عوقته بجةن
351
ة البيهقةة  .  ه"ة ئ  النبةو " ان فةة كتابةمحمةد كةان يجتمةع بةالجن. ويسةمِّ

"ة ئةة  النبةةول  ". واصةةطحاب محمةةد بعةةض  عبةةار  عةةنشةةعو   ادتمةةا  محمةةد بةةالجن 

بةـ الصحابة لجلسال شعو ية معروفة فقك ودك كهلان الشيطان فةة ايامنةا صةارل تسةمى 

ة ئ  النبو ""
352
.     

 ا ا  نرا ان المدلعين بالنبو  زمن محمدأ قد ادتخدموا ترافال منسوبة لسةليمان فةة

ا ةعةا  فةة تسةخيره  للشةياطينأ و لةك مةن ادة  ان يبةرروا ادتمةاعه  بهةذه الشةياطينأ 

ويخفوا لقيقة كونه  ودطا  لهذه األروال النجسة وتداما  لها. ولذلك عندما يجتمعون فةة 

دلساته  الشعو ية بالشياطينأ يظهرون وكان له  ردالة للشياطين ودلطان عليهةا. فكةان 

ةةر كةةذلك مةةن تةةابعيه  السةةذ . ولةة  يكةةن محمةةد ُمسةةت نى مةةن هةةذه  لةةك ا ةعةةا  يُقبةة  ويُ  فس،

 الظاهر . فكان يعم  تلوته فة مقبر  ادمها الُحُجون بالقرب من مكة. 

تواعةةده مةةع  نل او أهنةةا  مةةا يشةةير إلةةـى ماتةةة تواعةةد محمةةد مةةع الشةةياطين الجةةنو 

وهو مواعيده مع الشةياطين  هو من تبرال محمد فة  لك المجال. الرول المنتح  دبري 

به مقبر  فة الجاهليةة الحجون كان دبو  وون. جُ الجن فة لُ 
353
كمةا نفهة  مةن البخةاري و. 

كان مرارا ما ينزل محمد بةه
354
وكةان محمةد يصةطحب مسةاعديه إلةـى الحجةونأ و لةك  .

لكة يتقابة  مةع آ ف الجةنأ كمةا فةة لاةاةة قةد  كرهةا ابةن مسةعوة ليةث يصةرف محمةد 

ف الجةةنتلوتةةه مةةع آ 
355

. ولنةةا فةةة اصةةطحابه  بةةن مسةةعوة م ةةال لتلةةك الجلسةةال مةةن 

الشعو  
356

فة فتةرال ك يةر  مةن لياتةه. فكةان يصةرف  الُحُجونيعوة إلـى  ا  . ونجد محمد

الليالة هنا أ كما نفه  من صحي، البخاري
357
 . 

تتجسةةس ولكةن نةرا ان الشةياطين التةةة اةلعةت انهةا كانةت تُضةةرب رالودةها وهةة  

على دقف السما أ لكيو تستمع للقرآن اانا  نزوله على محمدأ انها قد فتشت علةى محمةد 

 . ووددته رادعا  من الطائف ليث كان قد ُرفض من قبيلة اقيف

هةةا مةةن اهةة  نل اولقةةد اةلعةةت الشةةياطين الجةةن التةةة دةةا ل تسةةمع القةةرآن مةةن محمةةد  

هة  نل ابتدئوا يتكلمون مع محمد. وتدلعة كتةب السةير  نصيبين. ودا وا وةتلوا الشجر  ا  ا

عاةوا إلـى باقة الشياطين يعلنون له  القرآن واادوم. وهكذا بدال تاتة وفةوة الشةياطين 

   فنقرا فة كتب دير  محمدأ إلـى محمد لكة تلمن باادوم. كما هذه الحاةاة

ا قومه  لما انصرف النفر السبعة من اه  نصيبين من بطن نخلة دا و"

منذرين. ا  دا وا مع قومه  وافدين إلـى ردول هللا صلع  وهو بمكة وه  

فانتهوا إلـى الحجون. فجا  والد منه  من اول ك النفر إلـى ردول هللا  أاوامائة

قومنا قد لضروا بالحجون يلقونك. فوعده ردول هللا صلع   نل إ وقال صلع  

"داعة من اللي  بالحجون
358
   

. وصةةارل الجةةن تةةدعو الُحُجةةونالجةةن قةةد ادةةلمت فةةة  نل ابةة ن ك يةةروهكةةذا يةةذكر ابةة

لإلدوم
359
 . 
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ن تلتقةة بةه اجن بالحجونأ وعرتت على محمةد الكيف عرفت هذه ال وامائة من  

هةة  شةةياطين اصةةحاب  إ ا  يقضةةة تلوتةةه؟  فةة الحجةةون؟ المقبةةر  ليةةث كةةان محمةةد مةةرارا  

هةة  شةةياطين تلوتةةه القديمةةة  نه. لمةةا ا   يكونةةوتبةةر  فةةة روتةةين محمةةد اليةةومة وتلواتةة

والطريقة فة ا لتقا  به هة التواعد فة نفس المكان الذي كان محمةد يجتمةع بهة   انفسه ؟

ر ادتماعةةه بهةة  فةةة تلوتةةه  فيةةه مةةن قبةة . كةة  هةةذه القصةةد قةةد ابتةةدعها محمةةد لكةةة يبةةرِّ

 األروال.  ون ويمارس دلساته مع هذهجُ وعزلته عن اصحابهأ لكة يذهب إلـى لُ 

فة نهاية بح نا عن ترافال دليمانأ نقول بان تلك الخرافال التةة لة  يتطةرق إليهةا 

المصدر ا ول الذي  كر عن دليمان وهو الكتةاب المقةدسأ قةد ودةدل لهةا روادةا  ودةك 

دماعال تمي  إلى تصديق الخرافةأ م   بعض الجاهليين. ور   ان نةو  تلةك الخرافةال 

لةةذي يحمةة  األنبيةةا  او تسةةخير الشةةياطين وادةةتخدامها فةةة األعمةةال البدائيةةةأ م ةة  الةةري، ا

الكبير  وفة الجيوشأ والحديث مع الحيوانةال والطيةورأ هةة مةن نهةج األدةلوب البةدائة 

للقصد القديمةأ إ  ان المتنب ين فة شبه الجزيةر  العربيةة قةد ادةتخدموها فةة اشةعاره  

ة قرآنه. فمحمد ينتمة لهذا الفريق مةن واةعا اته . وقد ادتخدمها محمد ايضا ووتعها ف

المتنب ينأ والذي ظهر فة شبه الجزير  العربية فة زمانه. وينفص  تماما عن ك  األنبيا  

 الذين لملوا كلمة هللا فة الكتاب المقدس. 
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  االهدهد وملكة دب

وسرد القرآن الخرافي عن لسليمان  مقارنة بين سرد الكتاب المقدس لزيارة ملكة سبا 

 القصة

للملةةك دةةليمانأ والحقةةائق  دةةوف نقةةارن بةةين دةةرة القةةرآن عةةن زيةةار  ملكةةة دةةبا

 التاريخية ودرة الكتاب المقدس عن نفس الحاةاة.

فة اليمن وبين بلةدان  قب  ك  شة أ نوة ان نلفت ا نتباه للعوقال التجارية بين دبا

بةةيض المتودةةكأ تاصةةة إدةةرائي . فقةةد لبةةا هللا دةةليمان بموهبةةة لكمةةة لةةوض البحةةر األ

عظيمة وفريد أ لتى ان ملوكا  ك يةرين دةمعوا بحكمتةهأ ودةا وا إليةه ُمقةدِّمين لةه عطايةا. 

ومةةن بةةين هةةةل   الحكةةام كانةةت ملكةةةة دةةبا. نقةةةرا عةةن زيارتهةةا فةةةة دةةفر ملةةةو  ا ول 

 وااصحال العاشر  

أ فَاَتَةةْت لِتَْمتَِحنَةةهُ بَِمَسةةائَِ . َوَدةةِمَعْت َملَِكةةةُ َدةةبَا بِّ فَاَتَةةْت إِلَةةى  بَِخبَةةِر ُدةةلَْيَماَن لَِمْجةةِد الةةر،

ا  َوِلَجاَر   َكِريَمةة . َواَتَة ا أ بِِجَمال  َلاِملَة  اَْطيَابا  َوَ هَبا  َك ِيرا  ِددل ْت اُوُرَشلِيَ  بَِمْوِكب  َعِظي   ِددل

فَاَْتبََرهَةا ُدةلَْيَماُن بُِكة ِّ َكوَِمهَةا. لَةْ  يَُكةْن اَْمةر  َمْخفِيلةا   َمْتهُ بُِك ِّ َما َكاَن بِقَْلبِهَةا.إِلَى ُدلَْيَماَن َوَكل، 

ا َراَْل َملَِكةُ َدبَا َعِن اْلَملِِك لَْ  يُْخبِْرهَا بِِه. اَم َوطََعة أبَنَةاهُ ُك ، ِلْكَمِة ُدلَْيَماَن َواْلبَْيةَت ال،ةِذي  فَلَم،

اِمِه َوَموَبَِسهُْ  َوُدقَاتَهُ َوُمْحَرقَاتِِه ال،تِةة َكةاَن يُْصةِعُدهَا  فِةة َمائَِدتِِه َوَمْجلَِس َعبِيِدِه َوَمْوقَِف ُتد،

أ لَةْ  يَْبةَق فِيهَةا ُرول  بَْعةُد. بِّ فَقَالَةْت لِْلَملِةِك  ]َصةِحيحا  َكةاَن اْلَخبَةُر ال،ةِذي َدةِمْعتُهُ فِةة  بَْيِت الر،

ِق األَْتبَةةاَر َلت،ةةى ِدْ ةةُت َواَْبَصةةَرْل َعْينَةةاَيأ  ْرِتةةة َعةةْن اُُمةةوِرَ  َوَعةةْن ِلْكَمتِةةَك.اَ  َولَةةْ  اَُصةةدِّ

طُةوبَى لِِرَدالِةَك  فَهَُوَ ا النِّْصُف لَْ  اُْتبَْر بِِه. ِزْةَل ِلْكَمة  َوَصوَلا  َعلَى اْلَخبَِر ال،ِذي َدِمْعتُهُ.

ةاِمِعيَن ِلْكَمتَةَك.َوطُوبَى لَِعبِيِدَ  هَُل َ  با إِلَهُةَك  ِ  اْلَواقِفِيَن اََماَمَك َةائِمةا  الس، لِةيَُكْن ُمبَاَركةا  الةر،

ب، اََلةب، إِْدةَرائِيَ  إِلَةى األَبَةِد َدَعلَةَك  ال،ِذي ُدةر، بِةَك َوَدَعلَةَك َعلَةى ُكْرِدةةِّ إِْدةَرائِيَ . ألَن، الةر،

ا   ا [.َملِكا أ لِتُْجِرَي ُلْكما  َوبِرل  َواَْعطَِت اْلَملِةَك ِم َةة  َوِعْشةِريَن َوْزنَةةَ َ هَةب  َواَْطيَابةا  َك ِيةَر   ِدةدل

لِْلَملِةةِك  َوِلَجةاَر   َكِريَمةةة . لَةةْ  يَةةاِْل بَْعةةُد ِمْ ةُ  َ لِةةَك الطِّيةةِب فِةةة اْلَكْ ةةَرِ  ال،تِةة اَْعطَْتةةهُ َملَِكةةةُ َدةةبَا

  (01-0  01)ملو  ال انة  ُدلَْيَماَن.
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ةا  ان الملك دةليمان قةد  متى زارل ملكة دبا  دليمان؟ دفر ملو  ا ول يشرل ُمحدِّ

اكم  معظ  انجازاته قب  زيةار  ملكةة دةبا لةه. بةين تلةك ا نجةازال كةان بنةا  الهيكة  فةة 

القدسأ وبنا  قصرهأ وبنا  ادطوله البحري الذي كان بمساعد  ليرام ملةك مدينةة صةور 

)وكان دليمان قةد تةزو  بوقةت  لةق مةن ابنةة ليةرام(. وكةان دةليمان قةد دلةس  فينيقيةال

قبة  المةيوة. وبعةد تمةس دةنين بةدا يبنةة الهيكة ؛ ليةث انهةى  970على العرش فة دنة 

قب  الميوة. بعةد  لةك بةدا فةة بنةا   959بنا ه فة دبع دنينأ األمر الذي يوصلنا إلى عام 

  0  7سب ما نقرا فة ملو  ا ول قصره. ول

ا بَْيتُهُ فَبَنَاهُ ُدلَْيَماُن فِة اَوََث َعَشَر َ َدنَة  َواَْكَمَ  ُك ، بَْيتِهِ      .َواَم،

قبةة  المةةيوة. مةةن اةة  اراة ان يتةةادر مةةع اوفيةةر  945فتكميةة  بيتةةه يوصةةلنا إلةةى دةةنة 

ادةةطو   مةةن السةةفن فةةة  الغنيةةة بالةةذهبأ وهةةة مدينةةة كانةةت علةةى الخلةةيج الفاردةةة. فبنةةى

. نقةرا عةن  لةك فةة ملةو  علةى البحةر األلمةر العقبةة-عصيون دةابر بةالقرب مةن ايةول

   21-26  9ا ول 

اِطِئ بَْحِر َعلَى شَ  َوَعِمَ  اْلَملُِك ُدلَْيَماُن ُدفُنا  فِة ِعْصيُوَن َدابَِر ال،تِة بَِجانِِب اَْيلَةَ "

فُِن َعبِيَدهُ الن،َواتِة، اْلَعاِرفِيَن بِاْلبَْحِر  .ُدوف  فِة اَْرِض اَُةومَ  فَاَْرَدَ  ِليَراُم فِة السا

فَاَتُوا إِلَى اُوفِيَرأ َواََتُذوا ِمْن هُنَاَ  َ هَبا  اَْربََع ِم َِة َوْزنَة   َمَع َعبِيِد ُدلَْيَماَنأ

 "َوْزنَة أ َواَتُوا بِهَا إِلَى اْلَملِِك ُدلَْيَماَن.َوِعْشِريَن 

ونرا إ ا  بنا   على كلمة هللا فة الكتةاب المقةدس ان دميةع هةذه ا نجةازال قةد تمةت 

للقدس. فبنا  عليه نستنتج بان زيةار  ملكةة دةبا كانةت محصةور  بةين  قب  زيار  ملكة دبا

 قب  الميوة. 935و 941

 عن حكمة سليمان؟ ة سباكيف عرفت ملك

عةن لكمةة دةليمان؟  السلال الذي قد ياتة إلى  هننا هو  من اين دةمعت ملكةة دةبا 

مةةن الممكةةن ان يكةةون التجةةار السةةب يون قةةد كةةانوا فةةة تلةةك الحقبةةة مةةن القةةرن العاشةةر قبةة  

ن مةارا  مةن شةمال الميوة يسافرون على الخك البري التجةاريأ الةذي كةان يةاتة مةن الةيم

شةةبه الجزيةةر  العربيةةة نحةةو الهةةول الخصةةيب. إ ا كةةان األمةةر كةةذلكأ تكةةون مةةدن والةةال 

فةة تلةك اثونةة عبةار  عةن قةرا صةغير أ قةد  - م   تيما وقيةدار وةيةدان -شمال العربية 

دهللت عبور القواف  التجارية عبر الخك البري المتجه من اليمن نحو فلسطين. هذا األمر 

بملكة دبا ان تسافر عبر الخك البري بدل السفر فةة البحةر. ولكةن فةة عصةور  الذي لذا

 دابقة لذلك كان مستحيو  لم   تلك الرللة البرية ان تكون. 

مةن مةد  دةنين ك يةر  قبة  زيةار     شك ان اد  الملك دليمان كان مشهورا  فة دبا

ُمتجهةا  نحةو اوفيةر علةى  لبحةر األلمةرملكة دبا له. فادطوله التجاري قد كان يبحر عبر ا

الخلةيج الفاردةةةأ وكةةان يتوقةةف مةةرارا علةةى مةوانئ البحةةر األلمةةرأ إ  اهةة  تلةةك المةةوانئ 

كانت موانئ دبا. فقد ُعرفت الموانئ السباية بانها محطال هامة ليةث كانةت تقةف السةفن 

ن بالمةةا  والطعةةامأ وتتبةةاةل السةةلع التجار يةةة. كةة   لةةك دعةة  ملةةك إدةةرائي أ لكةةة تتمةةول
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المعروف بين بحار  إدرائي  بسبب لكمته وعظمة الهيك  الذي بناه والةذي كةان معجةز  

واألهرامةالأ معروفةا  بةين تجةار وبحةار  دةبا. فمةا ا  من  رائب الدنيا م   دةور الصةين

و  األرضأ كةةان اهةة  مةةن لكمةةة دةةليمان التةةة اةهشةةت إدةةرائي  وملوكةةا  آتةةرين مةةن ملةة

 دوف يكون موتو  لديث بحار  إدرائي  للسب يين؟!.

اتافة لذلك فقب  بنا  ادطول الملك دليمان بسنين ك ير أ كان ادطول ليرامأ ملك 

ا  مةن المةوانئ السةباية فةة  صورأ قد بدا يبحر عبر البحر األلمر ُمتجها  إلى اوفيةرأ ومةارل

ا فالملةةك ليةةرام قةةد تةةادر دالبةةا  دةةلعا  نحةةو بلةةدان لةةوض البحةةر الةةيمن. وكمةةا راينةةا دةةابق

ة دليمان  بةذهب وتشةب تةااأ ولجةار  كريمةة. فكةان  –زو  ابنته  –األلمرأ وقد زو،

 –هنا  اتصال تجاري وايق بةين ةول لةوض البحةر المتودةك ومنطقةة الخلةيج الفاردةة 

أ التةةة كانةةت تقةةع فةةة منطقةةة العربةةة. فقةةد كانةةت هنةةا  ممالةةك هامةةةأ م ةة  مملكةةة ةلمةةون

الحاليةةة(.  البحةةرين ومنةةاطق اتةةرا لولهةةا. وكانةةت هنةةا  مملكةةة مجةةن )التةةة هةةة ُعمةةان

التةة كانةت تتةادر مةع  Jerrhaوكانت هنا  على الخليج العربة موانئ هامةأ م   درها 

ون لمناطق لوض البحر المتودك. وك  أ وتجلب السلع األديوية لكة يحملها الفينيقيالهند

هذه الحركة العالمية من التجار  عبر البحار داهمت فة دع  اتبار الملةو أ م ة  لكمةة 

الملك دليمانأ ان تنتشر إلى ممالك ك يةر . ودعة  ملوكةا  ك يةرين فةة األرض ان يفكةروا 

 30  4ول فة بنا  عوقال مع دليمان. ونرا  لك فة درة الكتاب المقدس فةة ملةو  ا 

 :34و

َوَكاَن اَْلَكَ  ِمْن َدِميِع الن،اِس ِمْن اَْي َاَن األَْزَراِلةِّ َوهَْيَماَن َوَكْلُكوَل َوَةْرَةَ  بَنِة " 

ُعوِب  َماُلوَل. َوَكاَن ِصيتُهُ فِة َدِميِع األَُمِ  َلَوالَْيِه. َوَكانُوا يَاْتُوَن ِمْن َدِميِع الشا

 ه"ْيَماَن ِمْن َدِميِع ُملُوِ  األَْرِض ال،ِذيَن َدِمُعوا بِِحْكَمتِ لِيَْسَمُعوا ِلْكَمةَ ُدلَ 

إلةى الخلةيج الفاردةةأ ومةن البحةر المتودةك نحةو  فحركة السةير البحريةة مةن الهنةد

دنوب العربية والخليجأ كانت تمر عبر الموانئ السباية لاملة  ك  األتبارأ تاصة اتبار 

نه من بنا  هيك  ُمغشى بالةذهب. الملك دليمان الذي كا ن هللا قد اعطاه لكمة  تاصة. ومكل

الوليد  فة دبا التةة لة   فكانت اتباره معروفة  فة الموانئ السباية. فكيف تكون ملكة دبا

تسمع عن ملك اوروشةلي . وكيةف تكةون هةة الوليةد  بةين لكةام وملةو  األرض التةة لة  

تجةةاري الوايةةق الةةذي كةةان يةةربك دةةليمان بةةاوفير عبةةر تسةةمع عةةن دةةليمان. فا تصةةال ال

الموانئ السبايةأ يقوةنا لودتنتا  بان ملكة دبا كانت األولى بين لكةام وملةو  العةال  فةة 

السةةما  عةةن لكمةةة دةةليمان. ولةةنفس السةةبب فةةنحن نتوقةةع بةةان المملكةةة التةةة كةةان دةةليمان 

 يعرف عنها باألك ر وعن لكامها هة مملكة دبا بالذال.

   الثاني الستير لسليمان مأخوذ من الترجوم رد القرآني الخرافي عن زيارة ملكة سباالس

و  عةةن ملكتهةةا إ  مةةن  يةدلعة القةةرآن بةةان الملةةك دةةليمان لةة  يسةةمع عةةن مملكةةة دةةبا

أ هنا  دةرة 27رآن(. ففة دور  النم أ اي رق  تول الهدهد )الذي ابلغه  لك بحسب الق

ترافة عن زيار  ملكة دبا لسليمان. فتقول السةور  بةان دةليمان قةد دمةع ديشةه المللةف 
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م  ة فةةة  بحةةه ان لةة  يقةةدِّ مةةن الجةةن واانةةس والطيةةور. بعةةد  لةةك افتقةةد دةةليمان الهدهةةد وهةةدل

كتشةافه مملكةة دةبا وملكتهةا. مةن اة  الهدهةد لكةة يعلةن عةن ا الهدهد عذرا  عن  يابه. عاة

ةا  الملكة فة شن لرب تدها إ ا ما ل  تخضع الملكة  يرد  دليمان ردالة  مع الهدهد مهدِّ

 –تحت امر دةليمان  –له. والملكة بدورها تضعتأ ولكن قب  وصولهاأ قد الضر الجن 

 عرشها إلى اوروشلي أ و لك فة لحظة فة طرف عين.

ذا منقةول بتغييةر طفيةف مةن كتةاب ترافةة يهةوةي ادةمه السرة الخرافة القرآنة هة

. مع الفرق ان الطير فةة التردةوم عبةار  عةن الةديك البةريأ بينمةا ال انة  دتير التردوم

فة القرآن هو الهدهد. والديك البري هو اد  آتر للهدهد. والتردوم يستخدم النسةور لنقة  

لسةليمان. التفاصةي   مور العظيمة لسليمانأ بينما القرآن يستخدم الجن لنقة  عةرش دةبااأل

 الباقية متطابقة فة التردوم وفة القرآن. 

 الثاني الستير تاريخ كتابة الترجوم

 .Sفةةة القةةرن الرابةةع مةيوةي. والبةةال ون م ةة   ال ةةانة  دةتير وقةد ُكتةةب التردةةوم

Gelbhaus يعيةةةد كتابةةةة التردةةةوم ال ةةةانة  دةةةتير للقةةةرن الرابةةةع مةةةيوةي
360

. والبالةةةث 

Grossfeld  القةةرن الرابةع مةةيوةي. وهةةو بروفسةور اللغةةة العبريةة واثراميةةة فةةة ، يةردِّ

لدسةةة الدرادةةال التردوميةةةأ اي وعضةةو ملدةةس لمWisconsin دامعةةة ودكانسةةن 

 founding member of the Association forالمختصة فةة دميةع كتةب التردةوم

Targumic Studies فبعةةد ان  كةةر عةةن آرا  بعةةض البةةال ين فةةة تةةاريخ التردةةومأ .

 اتاف 

"من الممكن ان يكون تاريخه يعوة للقرن الرابع ميوةي. فاااباتال الداتلية لحقيقة 

يخ كتابته يعبِّر عن طبيعة ولقائق تاريخية. فلمحة ةالة بشك  قوي عن  لك هو ما قِدم تار

ا صةحال ا ول والعةدة ا ولأ ليةث مةذكور  اامبراطوريةة ال امنةة   Pنقراه فة النسخة

من العشر  ممالك التة بحسب الكاتب بعضها لك  والبعض كان يتوقع الكاتب انهةا تحكة  

الشةةرير " "التةةة نردةةو ان إلةةه إدةةرائي   فة بانهةةا "رومةةافةةة المسةةتقب . فال امنةةة موصةةو

أ الةذي دةوف يكةون الملةك ينزعها دريعاأ ولتلتذ المملكة منه  وتُعطةى للمسةيا ابةن ةاوة

التادع". وتلك الفتر  موصوفة بانها فتر  اتطهاة شديد تحت النيةر الرومةانةأ التةة فقةك 

هةو المسةيا  )مةن ليةث ان اليهةوة لة  يلمنةوا ان يسةو مجةة  المسةيا ممكن التحرر منهةا ب

(. فهةةذه وكةةانوا مةةا زالةةوا ينتظةةرون مجةةة  المسةةيا لكةةة يحةةرره  مةةن عبوةيةةة الرومةةان

."المعطيال تتفق تماما مع بداية القرن الرابع ميوةيأ كتاريخ كتابة التردوم
361
   

إلةى ان نعيةد تاريخةه انةه مةن السةهولة  وفة تحليلنا للتردةوم ال ةانة  دةتير نولةظ 

عةةن لالةةة اليهةةوة فةةة تلةةك الحقبةةة. وهنةةا  فةةة السةةفر . فيعبِّةةر ودةةوة لكةة  الرومةةان اانةةا 

أ والتةةةةةة ادتشةةةةةهد بهةةةةةا 0 0العةةةةةدة ا ول مةةةةةن ا صةةةةةحال ا ول  فةةةةةة Pالمخطوطةةةةةة 

Grossfeld ِ  إياهةا واصةفا   زمةن الكاتةبأ تحك  كانت الرومانية التة كر  لإلمبراطوريةأ 

الكاتةةب ان هللا يزيلهةةا بسةةرعةأ وان الُملةةك يلتةةذ مةةن الرومةةان  مرتجيةةارومةةا الشةةرير أ ب
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. وهةةذه تعبلةةر عةةن فتةةر  اتةةطهاة شةةديد عةةانى منةةه اليهةةوة مةةن ويُعطةةى للمسةةيا ابةةن ةاوة

الةذي ينادةب بدايةة القةرن الرابةع مةيوةيأ كتةاريخ كتابةة أ األمر يةالرومان اامبراطورية

. وهنةا  نجةد فةة ا صةحال الخةامس مةن التردةوم ال ةانة  دةتير ال انة  دةتير التردوم

العةال  "المدينةة الشةرير  يةا ليتهةا تُقلةع مةن هةذا  "رومةا  مشابهة   عبار   
362
ان  إابةال لةك  

 لإلصةحالالرومانيةة. ومةن تةول تحليلنةا  اامبراطوريةةالكاتب كان ما يزال تحةت لكة  

رومةا.  إمبراطوريةةا ول من التردوم نولظ هنا  تاكيد من ان الكاتةب كةان تحةت لكة  

 اامبراطوريةةةة. ولكنةةةه   يضةةةع لإلمبراطوريةةةاليضةةةع الممالةةةك التةةةة لكمةةةت نسةةةبة  إ 

 ولكن روما. يقول فة ا صحال ا ول وفة بداية الكتاب   البيزنطية

وهةةو والةةد مةةن الملةةو  العشةةر  الةةذين لكمةةوا العةةال   الشةةويروش"وكةةان فةةة ايةةام 

ملةةك هةةو ملةةك الملةةو  ورب  اولودةةوف يحكمونةةه فةةة المسةةتقب . وهةة  عشةةر  ملةةو . 

الرابةع  .ملةك مصةر فرعةون ال الث هةو .الجنوةأ ليتعظ  بسرعة فوقنا. وال انة هو نمروة

السةةةاةس  .ملةةةك بابةةة  الخةةةامس مملكةةةة نبوتذنصةةةر .)يقصةةةد دةةةليمان( إدةةةرائي هةةةو مةةةن 

 .ال ةامن رومةا .السةابع اليونةان .عةن مملكةة الفةرس( أ )يضعه الكاتةب كمم ة الشويروش

العاشةر دةيحك  اانيةة ملةك الملةو  ورب الجنةوةأ ليُسةتعلن  .ابةن ةاوة ياالتادع الملك المسة

  .363ُملكه بسرعة لنا ولجميع دكان العال "

فةة مةا  مملكةة نمةروة واتةعا   ألقد عبلر الكاتب عن الممالك الكبير  التة اتةت للعةال 

دةليمان قةد لكة   ان اعتبةر إ أ إدةرائي اة  مملكةة  .راعنةةاة  مملكةة الف او أبين النهةرين 

اة  . دونةقويقصد ا دكندر الم أا  اليونان .ا  مملكة الفرس أا  مملكة نبوتذنصر .العال 

 أاوهة بنظره مملكة المسي  . ا  يتحدث عن الممالك التة دوف تاتة بعد  لكمملكة روما

كان يعيش فةة فتةر  كانةت رومةا مةا زالةت  إ ا  . فهو "ملك الملو  ورب الجنوة"ا  مملكة 

 تحك . 

لنظةةر الةةبعض مةةن ان بعةةض التنقيحةةال  اهةةالمختلفةةة فةةة تةةاريخ الكتةةب مرةل  واثرا 

كتاريخ كتابة كتاب معين. وهذا نعرفه من تول كتةب ك يةر . فك يةر   المتاتر  هة ملشر  

تت لتنقيحال  لقة من الناهة ا    . ينخدلكتب التة نعرف تاريخ كتابتها القدي  قد تعرل

 اطالع محمد على خرافات الترجوم

ة اطو  محمد على التردةومو لةيس فقةك مةن تةول ترافةة الهدهةد وملكةة  د  هةو ملك،

أ ومصةةدرها الاةي ةةهمحمةةد فةةة  اوالقةةرآن  اإليهةةقةةد تطةةرق  اتةةرا امةةور. ولكةةن مةةن دةةبا

والتةةة دةةوف نناقشةةها بةةاك ر تفصةةي  فةةة  –الاةي ةةه . مةة و فةةة التردةةوم ال ةةانة  دةةتير

أ وان دةةةليمان األرضيةةةدلعة محمةةد بةةان نمةةةروة قةةد ملةةك علةةةى كةة   -موتةةو  نمةةروة

اةلعةى محمةد ان اانةين مةن وكلهةا.  األرضعلةى  ايضاونبوتذنصر و و القرنين قد ملكوا 

وهمةةةا دةةةليمان وا دةةةكندر  أنفةةةة الةةةذكر كانةةةا مةةةلمنينثالشخصةةةيال التاريخيةةةة ال واةةةة ا

كانا كافرين وهما نمروة ونبوتذنصر اثترينوان  .المقدونة
364

. ولديث محمد هذا هةو 
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ة يخةةتد بهةةا مطةةابق لمةةا ورة فةةة التردةةوم ال ةةانة  دةةتير. فهةةذه الكرونولوديةةا الخرافيةة

 التردوم ال انة  دتير.

والتردةوم. م ةال  لةك فةة الشةعر الةذي  اادةوميةمن دهة التشابه بين التفادةير  اما

فةةة شةةبه  كةةان شةةائعا   ان التردةةوم إابةةالعنةةدما رفعةةت اوبهةةا. فهةةو  علةةى دةةاقة ملكةةة دةةبا

القرآنيةةة عةةن رفةةع  اثيةةةلكةةة يفسةةروا  إليةةهالجزيةر  العربيةةةأ وان مفسةةري القةةرآن عةةاةوا 

. ومعةةروف عةةوة  الكتلةةاب عنةةدما ةتلةةت ليةةث دةةليمان كةةان دالسةةا   الملكةةة عةةن دةةاقيها

يةتكل  عةن ارض  المسلمين لمصاةر القرآن من اد  تفسةير القةرآن. فمة و وهةب بةن منبةه

بحةث عةن الخلةوة وعةن نبةع الخلةوة ويتحةدث عةن فةة ال  و القرنين إليهالظوم التة ةت  

. أ وهةةذه الخرافةةال مصةةدرها األصةةلة هةةو كتةةاب المنتحةة  لكلسةة نيسالسةةمكة التةةة لييةةت

 هجري. 36ووهب بن منبه قد ولد دنة 

 في العربية قبل محمد بقرون  انتشار الترجوم

منتشرا  بين القبائ  العربية التةة اعتنقةت اليهوةيةة. وهنةا  ِ كةر عةن  وكان التردوم

الخرافة فة الشعر الجاهلة قب  محمدأ تاصة فة اشعار اشخاا كةانوا قةد اةلعةوا النبةو  

أ وهةو ابةن عمةة محمةدقب  محمدأ م   اميةة بةن ابةة الصةلت
365

. وقبة  اميةة قةد تكلة  تبلةع 

 . فمن بين اشعاره  عن الهدهد وملكة دبا القائد اليمنة

من قبله كانت بلقيس عمتة       ملكته  لتى اتاها الهدهد
366
  

مةيوةي.  425قد الت  مكة لوالة عام  -وهو لقب لتُبان ادعد ابو كرب–وكان تُبلع 

ي ةربأ –نةة ومصاةر تُبلع فة هذه الخرافة ه  اليهوة. فنحن نعل  انه عندما الت  تبلةع المدي

أ ونزل بهمةا إلةى الةيمن. وكةان ادة  الحبةرين اليهوة من بنة قريظة اتذ لبرين من البار

كعبةا وادةةدا
367

. وتقةول كتةةب ااتبةاريين بانهمةةا عللمةا تُبلةةع اشةيا  ك يةةر  والتةة دعلهةةا فةةة 

اشعاره 
368

  . 

يةر  العربيةة قبة  اادةومأ م ة  وك ير من البال ين المختصين فةة تةاريخ شةبه الجز

De Lacy O’Learyوبنةة النضةير همةا  أ يعتقدون بةان بعةض القبائة  م ة  بنةة قريظةة

اصو قبيلتان عربيتان قد تهوةتاأ وبعضةه  يظةن ان معظة  يهةوة شةمال الجزيةر  العربيةة 

ةومييناكانوا 
369

م ة  بنةة قريظةة وبنةة . والحقيقة ان ادما  ك ير  مةن القبائة  اليهوةيةةأ 

نضيرأ هة عربيةأ ويُةرا فةة اشةعارها الطةابع العربةة. وهنةا  امةور اتةرا تةدل علةى 

انه  اصو  عرب  قد تهوةوا. ويرا بعض الملرتين اليهوة ان يهوة دزير  العرب كةانوا 

فة معزل وانفصال عن بقية ابنا  ةينه أ وان اليهةوة اثتةرين لة  يكونةوا يةرون ان يهةوة 

م له  فة العقيد . ب  راوا انه  ل  يكونوا يهةوةا أ ألنهة  لة  يحةافظوا علةى الشةرائع العربية 

أ ولةة  يخضةةعوا أللكةةام التلمةةوةالمودةةوية
370

. مةةن هنةةا كانةةت الخرافةةة اليهوةيةةة والكتةةب 

وة  قبةو   وشةيوعا أ وكانهةا ال انة تجةد عنةد تلةك القبائة  المتهة الخرافية م   تردوم ادتير

كتابال قانونية تعاةل كتب مودى وباقة كتب األنبيةا .  لةك بسةبب طبيعةة البي ةة فةة شةبه 

ب هةةذه الخرافةةال  الجزيةةر  العربيةةة التةةة تميةة  للخرافةةة وللسةةرة الخرافةةة. مةةن هنةةا تسةةرا
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د الحبةرين اليهوةية من القبائ  العربية المتهوة  إلى اشخااأ م   تُبع الةذي تتلمةذ علةى ية

. وتوادةد من بنة قريظة. كذلك ودوة م   هذه الخرافال فةة شةعر اميةة بةن ابةة الصةلت

قبة  محمةد يةدل علةى  فة شعر تُبع واميةة و يةره   كر لعناصر ترافة الهدهد وملكة دبا

صةور دةبقت تةاريخ انتشار كتاب تردوم ال انة  دتير الةذي هةو مصةدر الخرافةةأ فةة ع

 التول تُبلع لي رب المدينةأ اي فة بداية القرن الخامس الميوةي. 

  دقة السرد القرآني من الترجوم

مةع قلية  طفيةف مةن  ال ةانة  دةتير وبدون شكأ السرة القرآنة ماتو  من التردوم

 كرل دابقا فان دميع التفاصي  هة متطابقة. م و  نقرا الفقةرال التاليةة فةة التغيير. فكما 

 ا صحال الرابع من التردوم 

"عندما كان دليمان يشرب الخمر كان يامر الولوش الضارية والطيور 

والزوالف والشياطين واألروال ان تاتة لكة ترقد امامهأ لكة يُِري عظمته 

ه. فكتبة الملك كانوا يستدعونه  با د أ وكانوا للملو  الذين كانوا يمك ون عند

 ياتون بدون عنف وبدون ان يقوةه  إنسان. وفة  لك الوقت كان ةيك الغابة

 ائبا  بين الطيور ول  يُودد. وامر الملك بغضب ان ياتة إليه وإ  دوف يذبحه.  

رض. ام  ا نيك وادمع ا  اداب ةيك الصحرا  الملك دليمان قائو  يا ملك األ

لكلماتة. ال  تمر اوث شهور منذ قدمت نصيحة لقلبة وكلمال لق على لسانة. 

منذ  لك الوقت فل  آك  طعاما او اشرب ما  قب  ان طرل كاشفا ك  العال أ 

متسائو  ه  هنا  من بوة او مملكة  ير تاتعة لسيدي الملك. ولقد  لظت 

)اد  مشتق من  Kitor محصنة قيطور او كيتوربان هنا  بوةا  اد  مدينتها ال

مشهور  فة تجار  البخور(... و بار ارتها اامن من  البخور ليث كانت دبا

الذهبأ وفضتها مطرولة فة الشوار  م   روث الحيوانال فة الك ر . وهنا  

عظيمة  اشجار قائمة من عصور  ابر أ تستقة من مياه دنة عدن. دماهير

هنا  من دنة عدنأ على رالوده  تيجان. وه    يعرفون شي ا عن شن 

الحروب. فه  عادزون على رمة السهام. ورايت امرا  تملك عليه  دميعا 

وادمها ملكة دبا. واثن إ ا ُدر، ديدي الملكأ فإننة دوف ا هب إلى مدينة 

امها بسو د  من لديدأ كيتور او قيطور فة ارض دبا ودوف اقيد ملوكها ولكل

وآتة به  إلى ديدي الملك"
371
 . 

  كما يلة اثيال من دور  النم  التة تقاب  تلك الفقرال من التردوم

بَن،هُ َعَذاب ا  .َوتَفَق،َد الط،ْيَر فَقَاَل َما لَِة َ  اََرا اْلهُْدهَُد اَْم َكاَن ِمَن اْلَغائِبِينَ " أَلَُعذِّ

ا اَْو أَلَ  فََمَكَث َ ْيَر بَِعيد  فَقَاَل اََلْطُت بَِما لَْ   .ْ بََحن،هُ اَْو لَيَاْتِيَنِّة بُِسْلطَان  ُمبِين  َشِديد 

إِنِّة َوَدْدُل اْمَراَ   تَْملُِكهُْ  َواُوتِيَْت ِمْن ُك ِّ َشْة    .بِنَبَإ  يَقِين   تُِحْك بِِه َوِدْ تَُك ِمْن َدبَإ  

ِ َوَزي،َن لَهُُ  . َعِظي   َولَهَا َعْرش   َوَدْدتُهَا َوقَْوَمهَا يَْسُجُدوَن لِلش،ْمِس ِمْن ُةوِن هللا،

بِيِ  فَهُْ  َ  يَْهتَُدونَ  ْيطَاُن اَْعَمالَهُْ  فََصد،هُْ  َعِن الس،  27" دور  النم  اي  الش،

  24-21واثيال 

 نولظ انه فة كو السرةين  
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يتفقةةد الطيةةر  تدامةةه مةةن الطيةةرأ بينمةةا فةةة التردةةوميتفقةةد دةةليمان فةةة القةةرآن -0

انةه والولوش والجن الخ. وكان القرآن يريةد ان يقةول عنةدما وصة  دةليمان لتفقةد الطيةر 

  لظ ان الهدهد  ائبا . 

ن  ائبةا . وةيةك والهدهةد فةة القةرآن كةا فةة التردةوم فة كو السرةين ةيك الغابةة-2

 الغابة هو لقب للهدهد.

 الهدهد ان ل  ياِل. -فة كو السرةين هدة دليمان فة قت  ةيك الغابة-3

وان امةرا   او الهدهةد يعلةن عةن اكتشةافه لمملكةة دةبا فة ك  السرةين ةيك الغابة-4

 كة. تملكه . وعن  نى الملكة والممل

 يستمر السرة فة التردوم  

"هذا الكوم قد اعجب الملك. فُجمع كتلاب الملك وكتبوا كتاباأ وربطوه بجنال 

. الذي بدوره طار عاليا أ وانض  إلى الطيور التة اتحدل فة ادرابأ ةيك الغابة

ت ملكة دبا لتعبد . وعند الصبال تردو هبوا إلى مدينة قطور إلى ارض دبا

البحرأ عندها لجبت ادراب الطيور اشعة الشمسأ األمر الذي دعلها ان تاتذ 

ايابها وتمزقها وكانت مندهشة ددا. ونزل نحوها ةيك الغابةأ و لظت بان 

هنا  ردالة  مربوطة  فة دناليه. فحلت الردالة وقراتها. وكان مكتوب فة 

لك ودوم ألمرائك. كما انك   بد  الردالة   "منة انا الملك دليمان. دوم

تعرفين ان القدوسأ ليكن ادمه مباركاأ قد عيلننة ألملك على الولوش وطيور 

السما  وعلى الشياطين والجن. وك  ملو  الشرق والغرب والجنوب والشمال 

اتوا لكة يحيلونة. اثن ان ارةل ان تاتة وتحيينةأ دوف اُظِهر لك كرامة 

د اتوا الةل من قب . ولكن ان ل  تاِل وتحيينةأ دوف اعظ  من دميع الذين ق

ارد  تد  ملوكا  وديوشا  وفردانا . وإ ا دالت  ما نو  الملو  والفِرق 

والفردان التة تنتمة لسليمان؟ اعلمة بان الولوش الضارية هة الملو  

والفِرقأ وطيور السما  ه  الفردان. وديشة يحتوي على شياطين واروال 

تك  ةات  بيوتك . والولوش الضارية دوف تقتلك  التة دوف تخن قك  فة ادرل

فة بيوتك أ وطيور السما  دوف تاك  لحمك  فة لقولك "
372
 . 

 لنرا نقاط تشابه اترا بين السرةين  30-21نعوة إلى اثيال من 

َذا فَاَْلقِْه إِلَْيِهْ  اُ ، تََول، َعْنهُْ  فَاْنظُْر َماَ ا " قَالَْت يَا اَياهَا . يَْرِدُعونَ اْ هَْب بِِكتَابِة هَٰ

ِلي ِ . اْلَمَمُ إِنِّة اُْلقَِة إِلَة، ِكتَاب  َكِري    ِن الر، ْلَمٰ ِ الر، اَ ، . إِن،هُ ِمْن ُدلَْيَماَن َوإِن،هُ بِْسِ  هللا،

 "تَْعلُوا َعلَة، َوْاتُونِة ُمْسلِِمينَ 

-بوادةطة ةيةك الغابةة ة دةبانولظ فة كو السرةينأ يرد  دليمان ردالة  إلةى ملكة

يسةةتخدم تحيةةة  عبرانيةةة أ بينمةةا القةةرآن يسةةتخدم تحيةةة  إدةةومية  "بادةة  هللا  الهدهةةد. التردةةوم

الرلي ".  فة كو السرةين دليمان يتطلب تضوعا  إليه من الملكة وديشةها. كمةا  الرلمن

لتردةوم هة  الشةياطين والجةن وليوانةال وطيةور. نجةد فةة نولظ بان ديش دليمان فة ا

الفقةةرال التةةة دةةبقت فةةة القةةرآن اي دةةبقت موتةةو  الهدهةةد وملكةةة دةةباأ نفةةس الجةةيش 

 من نفس دور  النم    07يستخدمه دليمان لتجهيز لملة عسكريةأ كما نقرا فة اثية 
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 "وُلِشر لسليمان دنوةه من الجن واانس والطير فه  يُوَزُعون".

   تمر درة التردوميس

كلمال الردالةأ مزقت ايابها. ا  دمعت شيوتها  "عندما دمعت ملكة دبا

وامرا ها وقالت له   "ه  تعلمون ما الذي ارد  الملك دليمان طالبا ؟. 

"ادابوها" لسنا نعرف الملك دليمان و  نعتبر مملكته". لكنها ل  ت ق به  ول  

ومه . ودمعت دميع دفن البحر وممتها بجواهر والجار كريمة. تسمع لك

واردلت له دتة آ ف  وم وفتا  الذين ولدوا فة نفس السنة والشهر واليوم 

والذين كانوا فة نفس الطول والحج أ وكانوا دميعا  بسين األردوان".
373
 

 واثن نرا فقرال القرآن التة توازي كلمال التردوم   

ا َلت،ٰى تَْشهَُدونِ قَالَْت يَا " قَالُوا . اَياهَا اْلَمَمُ اَْفتُونِة فِة اَْمِري َما ُكْنُت قَاِطَعة  اَْمر 

قَالَْت إِن، . نَْحُن اُولُو قُو،   َواُولُو بَاْس  َشِديد  َواأْلَْمُر إِلَْيِك فَاْنظُِري َماَ ا تَاُْمِرينَ 

لَِك يَْفَعلُو .هَا َوَدَعلُوا اَِعز، َ اَْهلِهَا اَِ ل،ة  اْلُملُوَ  إَِ ا َةَتلُوا قَْريَة  اَْفَسُدو َوإِنِّة . نَ َوَكَذٰ

ونَِن . ُمْرِدلَة  إِلَْيِهْ  بِهَِدي،ة  فَنَاِظَر   بَِ  يَْرِدُع اْلُمْرَدلُونَ  ا َداَ  ُدلَْيَماَن قَاَل اَتُِمدا فَلَم،

ا آتَاُك ْ  ُ َتْير  ِمم، اْرِدْع إِلَْيِهْ  فَلَنَاْتِيَن،هُْ  . بَْ  اَْنتُْ  بِهَِدي،تُِكْ  تَْفَرُلونَ  بَِمال  فََما آتَانَِة هللا،

   27".)دور  النم  بُِجنُوة  َ  قِبََ  لَهُْ  بِهَا َولَنُْخِرَدن،هُْ  ِمْنهَا اَِ ل،ة  َوهُْ  َصاِ ُرونَ 

32-37) 

كتهةاأ ودةالت نولظ فة كو السةرةينأ دمعةت الملكةة شةيوتها والرالدةا  فةة ممل 

مةةنه  النصةةيحة. وفةةة السةةرةين نجةةد بةةان الرالدةةا  رفضةةوا فكةةر  الخضةةو  لسةةليمان. 

واظهروا بانه  معتدون بةذواته  وبقةوته أ و يةر مبةالين بقةو  دةليمان وتهديةده. وفةة كةو 

 السرةين ل  تسمع الملكة لنصيحته  واردلت هدايا امينة إلى دليمان. 

عنةدما ةتلةت قصةر دةليمانأ ظنةت بةان الملةك كةان  ن ملكةة دةبابةا ويذكر التردةوم

دالسةا  فةة المةةا أ فرفعةت ايابهةةا عةن دةةاقيها. ولقةد نقة  القةةرآن هةذا الةةند مةن التردةةومأ 

 فا كر او  كلمال التردوم عن  لك  

"اثنأ عندما دمع الملك دليمان بانها آتية نحوه. وقف الملك دليمان و هب 

 رفة لمام. )بعض النسخ تقول فة شقة من الزدا (. وعندما  لكة يجلس فة

رال الملكة اين الملك كان يجلسأ قالت فة نفسها "  بد ان الملك يجلس فة 

الما ". فرفعت ايابها لكة تعبر الما . عندها  لظ دليمان الشعر على ردليها. 

الشعر  فقال لها "دمالك هو دمال النسا أ ولكن شعر  هو شعر الردال". إ 

هو عنصر دمال للرد  ولكنه عار  على المرا "
374
. 

   44اي النم  واثية  27نجد نفس الفكر  فة القرآن. فنقرا فة دور  

ْرلَ "  ة  َوَكَشفَْت َعْن َداقَْيهَا. قَاَل إِن،هُ  .قِيَ  لَهَا اْةُتلِة الص، ا َراَْتهُ َلِسبَْتهُ لُج، فَلَم،

ة  ِمْن قََوارِ  ِ َصْرل  ُمَمر، يَر. قَالَْت َربِّ إِنِّة ظَلَْمُت نَْفِسة َواَْدلَْمُت َمَع ُدلَْيَماَن هلِل،

 "َربِّ اْلَعالَِمينَ 

. فخرافةةال كمةا يولةةظ القةارئ بةةان دةرة القةةرآن هةةو تلخةيد  امةةين لسةرة التردةةوم

صةةة فةةة  اليهةةوة وشةةعوب اتةةرا زمةةن محمةةد نراهةةا موتةةوعة  فةةة القةةرآن بصةةور  ُملخ،
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ادلوب شعري او ن ر موزون. وهة فة الحقيقة متردمة للغة العربية فة ادلوب قد تبنةاه 

كةة  المةةدلعين النبةةو  فةةة تلةةك اثونةةة م ةة  اميةةة بةةن ابةةة الصةةلتأ  لةةك   يغيَةةر مةةن كونهةةا 

لها لولة.  ترافال معروفة و  يحول
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  نمروة
 في القرآن نمرود

كما نراه فة دفر التكوين كان قةد بنةى المةدن األولةى لةبوة مةا بةين النهةرين.  نمروة

محققة  Erechفقد كان ابن كوش ابن لام ابن نول. ومن بين المدن التة بناها نمروة هة 

مية  ولةوالة  35لة لوا . التة تبعد عن اورUruk " او اورو "الوركا  من البال ين بـ

العربية فة دنوب العةراق. ولقةد ُودةدل بهةا آاةار تعةوة إلةى  مي  شرق مدينة السماو  31

كانةت مودةوة  فةة لةوالة عةام  األلف الرابع ق.م. ويعتقد علمةا  اثاةار اليةوم ان اورو 

، ان نمرEriduعصر  ـق.م. فيما يُعرف ب 5111 وة قد بناها فة نهاية األلف . لذلك نردِّ

الساةس ق.م.  وهة اثن تُعتبر اقدم مدينة فةة العةال . وان يةذكرها الكتةاب المقةدس كةاول 

المدن التة بُنيت فة العال أ هو ةلي  صدق ولة هللا لمودى كاتةب دةفر التكةوين. تاصةة 

يتها. ففة عصر مودةى اهم ق.م. قد فقدل اورو  2111عندما نعرف انه ابتدا  من عام 

اي فة القةرن الخةامس عشةر ق.م. كانةت بةدون اهميةةأ و يةر ُمرشةحة لكةة يختارهةا اي 

 كاتب كاقدم مدينة فة العال .   

هةةو ابةةن  وااتبةةاريون المسةةلمونأ ادةةتناةا علةةى دةةفر التكةةوينأ يقولةةون بةةان نمةةروة

ابراهي  عونه معاصرا  كوشأ واليانا يجعلونه ابن كنعان والد كوش ولكنه  يض
375
. 

قد اُبتد  تصيصةا مةن ادة  تاييةد تطةا فةة  ان هذا ا ةعا  الخاطئ من نحو نمروة

القةةرآنأ والةةذي نفهةة  مةةن مفسةةري القةةرآن ان الشخصةةية التةةة تعامةة  معهةةا ابةةراهي  كانةةت 

نمروة
376

. ق.م . وبةذلك ُدعة  نمةروة ُمعاصةرا  ابةراهي  الةذي عةاش فةة القةرن العشةرين

ةري القةرآن بانةه  يدلعة القرآن ان الملك المعاصر ابراهي أ والُمحق،ق مةن الصةحابة وُمفسِّ

نمروةأ قد اتطهد ابةراهي  وطرلةه فةة النةار ولكةن النةار لة  تةل ه. نجةد  لةك فةة دةور  

 .71-50وفة اثيال من  20األنبيا  التة هة دور  رق  
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 وإبراهيم  دي، هو أصل الخرافة القرآنية عن نمرود، كتاب خرافي يهومدراش رب ه

كانةت هنةا  كتةب يهوةيةة ترافيةة ك يةر  منتشةر  بةين القبائة  العربيةة التةة اعتنقةت 

فةة تفسةيره لسةفر التكةوين.  Midrash Rabbah اليهوةية. ومن بينها كتاب مدراش ربةه

روة ُمقتةبس  مةن هةذا الكتةاب اليهةوةي. فسةرة القةرآن ودرة القرآن مةن دهةة ابةراهي  ونمة

هةو ان الكاتةب  مطابق  تماما للقصة فة مدراش ربه. واص  الخطا فة كتاب مدراش رب،ةه

هةو اول مةن بنةى بعةض مةدن مةا بةين النهةرينأ ولكةن  ودد فةة دةفر التكةوين بةان نمةروة

. فسفر ةانيال يخبرنا عن اواةة صة ماتو   من دفر ةانيالالكاتب قد طبلق على ابراهي  ق

فةة  ملةك بابة  فتية عبرانيينأ الذين رفضوا ا نصيا  إلى قانون كان قد دةنله نبوتذنصةر

 ودوب عباة  شعبه لتم ال له كان قد نصبه فة باب . ونتيجة  لك طُرلوا فة النارأ ولكةن

النار ل  تل ه . وكاتب كتاب مدراش ربه قةد ا فة  عةن ودةوة مةا يزيةد علةى اواةة آ ف 

 دنة بين زمن نمروة وإبراهي .

 محمد من جهة تاريخ االسكندر المقدوني ونمرود وسليمان  ىفوض

قةةةد ملةةةك علةةةى كةةة  األرضأ وان دةةةليمان  يةةةدلعة محمةةةد فةةةة الاةي ةةةه ان نمةةةروة

رنين قةةةد ملكةةةوا ايضةةةا علةةةى األرض كلهةةةا. و و القةةةرنين هةةةو لقةةةب ونبوتذنصةةةر و ا القةةة

والكتابةةال السةةريانية.  لإلدةةكندر المقةةدونة كمةةا يظهةةر  لةةك فةةة كتةةاب المنتحةة  لكلسةة نيس

واةلعى محمد ان اانتين من الشخصيال التاريخية ال وث ا نفة الذكر كانا مةلمنين  وهمةا 

لمقدونة. وان اثتةرين كانةا كةافرين  وهمةا نمةروة ونبوتذنصةردليمان وا دكندر ا
377
 .

ولةةةديث محمةةةد هةةةذا دعةةة  المحةةةداين المسةةةلمين وتيةةةر  مفسةةةري القةةةرآنأ م ةةة  مجاهةةةد 

والقرطبة وابن ك ير وابن ليانأ ان يتبنوا كومه
378
. 

من الوات، ان هذا ا ةعا  لمحمد هو تاطئأ من ليةث ان   الةدا مةن هةل   قةد 

كلهةةا. فاادةةكندر الكبيةةر قةةد التةة  دةةز ا  بسةةيطا  مةةن اوروبةةاأ اتةةافة ملةةك علةةى األرض 

- لتوله منةاطق فةة الشةرق األودةك ودةز  مةن آدةيا آنةذا . ودةليمان قةد امتةد دةلطانه

علةةى دةةز   مةةن دةةوريا وشةةرق ا رةن. ونبوتذنصةةر قةةد التةة  الهةةول  -اتةةافة لفلسةةطين

كةه علةى منطقةة مةا بةين النهةرين. إ ا    الةد قةد ُلصةر ُمل الخصيب ومصر. بينمةا نمةروة

 منه  قد لك  األرض كلها.

وهنا  تطةا محمةد مةن دهةة مةن كةان مةنه  ملمنةا  ومةن كةان كةافرا . فالمقةدونة قةد 

ُعرف فة كونه ملكا  وانيا  شديد الشةغف باألصةنام. فكةان متعلقةا  باصةنام المنةاطق والمةدن 

ن دع   ا القرنين المقدونة قائةدا  مسةلما  يعمة  التة كان يحتلها. ومع  لك فمحمد فة القرآ

 دهاةا  من اد  نشر اادوم فة العال . 

وا دةكندر الكبيةر ونبوتذنصةر ودةليمان مشةتقة   وترافال القرآن من دهةة نمةروة

أ تيرال ةانة  دة من ترافال يهوةية كانت منتشر  فة منطقة المدينة. ومصدرها التردةوم

الكتاب الخرافة الذي دةبق وتطرقنةا إليةه فةة قصةة الهدهةد ودةليمان. فمةن تةول تحليلنةا 
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. إ  لإلصحال ا ول من التردوم نولةظ بةان الكاتةب كةان تحةت لكة  إمبراطوريةة رومةا

الفقةةرال مةةن يضةةع الممالةةك التةةة لكمةةت نسةةبة لإلمبراطوريةةال. ودةةوف اعةةوة واتةةع 

 ا صحال ا ول وفة بداية الكتابأ والتة دبق وادتشهدل بها 

وكان فة ايام الشويروش وهو والد من الملو  العشر  الذين لكموا العال  

ودوف يحكمونه فة المستقب . وه  عشر  ملو . اول ملك هو ملك الملو  

ملك  أ ال الث هو فرعونورب الجنوةأ ليتعظ  بسرعة فوقنا. وال انة هو نمروة

ملك  مصرأ الرابع هو من إدرائي  )يقصد دليمان(أ الخامس مملكة نبوتذنصر

أ الساةس الشويروشأ )يضعه الكاتب كمم   عن مملكة الفرس( السابع باب 

أ العاشر ديحك  اانية ملك ابن ةاوة دع الملك المسياأ التاأ ال امن رومااليونان

 379الملو  ورب الجنوةأ ليُستعلن ُملكه بسرعة لنا ولجميع دكان العال "

ال ةةانة  ولةةديث محمةةد الةةذي دةةبق ااشةةار  إليةةه هةةو مطةةابق  لمةةا ورة فةةة التردةةوم

. فهنا  فة التردوم كما دبق وراينا وتع الكاتب بين الملو  الذين لكموا العال    دتير

ونبوتذنصر وا دكندر وفرعون وملكا  فة إدرائي أ يقصد دليمان. وفكر  محمد  نمروة

 من ان الذين لكموا العال  ه  اربعةأ اي األربعةة المةذكورين اعةوه يةدل علةى تةااير  لةك

 على العرب اليهوة وعلى محمد. 

أ يتحةةدث الكاتةةب عةةن تمسةةة اشةةرار وفةةة نفةةس ا صةةحالأ اي ا ول مةةن التردةةوم

منه  نمروة
380

 . وايضا نقرا عن الذين لكموا ك  العال  بحسب التردوم 

درائي . "يودد اربعة ردال لكموا ك  العال . اانان ينتميان ألم  العال  واانان ا

دليمان وآتاب كانوا من إدرائي  ... والذين لكموا العال  من األم  كانوا 

 . 381والشويروش " نبوتذنصر

هنا  تشابه وات، مع فكر  محمد. إ  ان محمدا  قد اعتمد على بداية الفصة  ا ول 

ونبوتذنصةر ودةليمان واليونةانأ اي ا دةكندر  وفرعةون الةذي  كةر نمةروة فة التردةوم

المقةةدونة. لةةذلك ادةةتبدل اتةةاب باادةةكندر  ي القةةرنينأ وادةةتبدل الشةةويروش بنمةةروة. 

وابلةةت دةةليمان ونبوتذنصةةر. ولكننةةا نولةةظ تةةااير البي ةةة الخرافيةةة لليهةةوة العةةرب فةةة 

والتردةةوم ال ةةانة  دةةتيرأ فةةة  اعتماةهمةةا علةةى كتةةب يهوةيةةة ترافيةةةأ م ةة  مةةدراش ربلةةه

 تشكي  لغة محمد بالنسبة للتاريخ والكرونولوديا  ير التاريخية التة تبناها.
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   رنينقال  و 
  دوني قالخرافات القرآنية عن االسكندر الم

. ولكةن األصنامفة عباة   ف  وشغو متحمس   دونة بانه وانة  قا دكندر الم لقد ُعرف

ةينيةة لنشةر  ا  ولروبة "هلل" يعمة  دهةاةا   دونة كةان تاةمةا  قةماةلعى محمةد فةة القةرآن ان ال

 فة العال  القدي .  اادوم

 أةيانتةهجةز  مةن فة دع  قاة  هامين مةن قةاة  التةاريخ القةدي  ك مانةلقد قللد محمد  

لقرون طويلة فة العال  قبة  التةاريخ الةذي عةاش  تينمعروفةيانة مانة ومحمد كانتا وكان 

دونة كةان قةاةلعةى ان ا دةكندر الم ا  . وم ةا  لةذلكأ نةذكر كيةف ان محمةدانة ومحمةدمبه 

 ييجاهةد لنشةر ةيانةة "هللا" فةة العةال  كلةه. ويةدعو القةرآن ا دةكندر بلقةب "  ُمسلما   قائدا  

أ ُكتةب Pseudo-Callisthenes قد ادةتُخدم فةة كتةاب   لإلدكندرالقرنين". وهذا اللقب 

أ كلس نيس إلىكتابه  نََسبَ م. و 211لوالة عام  اادكندريةمن شخد مجهول عاش فة 

فةة انتشةارا   –بعةد الكتةاب المقةدس  –كتةاب  اك ةردونة. وقةد كةان قةالم لإلدكندرالمرافق 

بتفصةي  فةة وقةت  لةق عةن هةذا الكتةاب  انةاقشعةد  لغةال. ودةوف  إلةىوتُرد   أالعال 

 عليه.والكتابال السريانية التة قامت 

  دونةقةالم لإلدةكندر القةرنين" كةان لقبةا   يتدل على ان لقب "  راات اموروهنا  

كانةةت تحمةةو ردةةما لةةه بقةةرنين مةةن ادةة  الرمةةز  لتولةةه  لإلدةةكندرة ومنهةةا ان قطةةع النقةة

وكما دوف نةرا  لقةا  بةان لقةب  ي القةرنين قةد اتةتد بةه المقةدونةأ  الغرب والشرق.

 ير  العربية قب  اادوم.وان  لك اللقب للمقدونة كان معروفا  فة شبه الجز

. فقةد كةان لمواةانردة  وانةة عابةد  اك ةردونة قةد ُعةرف بانةه قوكما  كرنا فان الم

كة  مدينةة يحتلهةا.  اصةنامقب  كة  لملةة عسةكريةأ وكةان يعبةد  يستشير كهنة آلهة اليونان

. وعنةةدما عةةرف Zeus اليونةةانة زيةةوس االةةهابةةن وانةةه عةةى ا دةةكندر انةةه إلةةهأ ولقةةد اةل 

بانةه  ئةهعاقائد فرقة الفردان فة ديشهأ قد دخر من اةل  أPhilotas ا دكندر بان فيلوتس

فةة إلقةا  القةبض علةى فيلةوتس  امةرأ قةد  ضةب ا دةكندر لتةى انةه قةد ابن زيوس امون

اب با لوهية قةد  كةره دميةع الكتلةعا  ا دكندر عليه بالمول. ولقيقة اةل  ومحاكمته قاتيا  
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الةةةةةةةةةةذين عنةةةةةةةةةةوا فةةةةةةةةةةة كتابةةةةةةةةةةة دةةةةةةةةةةيرته. ويقةةةةةةةةةةول المةةةةةةةةةةلر   الكودةةةةةةةةةةيكيين

 :Agatharchidesادااارتيديس

فة عوقاته    يُغلب فة دالة المعار أ ولكنه كان عادزا   كان ا دكندر"

  أ لنفسه بانه ابن زيوس ةعالموتو  مدله. وعندما  الشخصية. فكان اديرا  

 لممريكن يرا انه كان يُسخر منهأ ولكنه كان يظن انه يُكرم من اد  شغفه 

"األشيا الذي هو مستحي  وإ فاله للمنطق وطبيعة 
382
    

 يقةةدم لنةةاو لإلدةةكندر. قةةا  رافِ يعمةة  كمهنةةدس مُ  Aristobulus اردةةتوبولوسكةةان 

 ة  ا دكندر ان يحت  العربي اراةالسبب الذي من ادله 

انه من الملك،د  إلهين رئيسيينأ ظنل "عندما عرف ا دكندر ان العرب يعبدون 

ما الت  بوةه  واعطى له  ادتقوله   إ اانه  دوف يعبدونه كإله االثأ 

" ادداةه المتوارث من 
383
 

محمةد ان ا دةكندر كةان اةلعةى المعروفة عن ا دةكندرأ  التاريخيةوتوفا للحقائق 

دةا  أ مسلما   فةة دةبي   ان لمةول ا دةكندر كانةت دهةاةا   ايضةا لعبةاة  "هللا". واةلعةى ُمكر،

ر لموته تد العرب  أ و لك"هللا"  . األبريا من اد  ان يبرِّ

 رحلة ذي القرنين إلى أطراف األرض بحسب القرآن والميثولوجيا

لقد لبس محمد قرآنه فة ترافة كانت منتشر   فة زمانهأ من دهة رللةة ا دةكندر 

والكتابال السريانية التةة بُنيةت عليةه.  دونةأ كما ُوصفت فة كتاب المنتح  لكلس نيسالمق

فقد انتح  إنسان من اادكندرية )فة مصر( هوية كلس نيس الذي كةان ُمرافِقةا  لإلدةكندرأ 

ر وكتةةةب كتابةةةا  ترافيةةةا  قةةةد نسةةةبه لكلسةةة نيس. وصةةةار يُعةةةرف كتابةةةه بالمنتحةةة  او المةةةزوِّ 

. ولقةةد انتشةةر هةةذا الكتةةاب فةةة العةةال  القةةدي أ كةةاك ر كتةةاب انتشةةارا  بعةةد الكتةةاب لكلسةة نيس

أ م. وقةد قامةت عليةه ردةائ  دةريانية211المقدس. ويعوة كتابةة الكتةاب إلةى لةوالة عةام 

 تعوة إلى ما بين القرن الخامس والساةس بعد الميوة. 

ت رللة ا دكندر بحسب الكتاب الخرافة هذاأ هو من اد  إتضةا  الشةعوب وكان

لآللهةأ وايضا من اد  طلب الخلوة. وهنا  نقاط تشابه بين رللة ا دةكندر فةة المنتحة  

م فةة طلةب الخلةوة. )نعيةد القةارئ إلةى كتةابة لةول األيةا وبين رللةة دلجةامش لكلس نيس

 األتير  فة الكتاب المقدس والقرآن و و القرنين. من اد  تفاصي  ةقيقة عن  لك(.

والكتابةال  هنا  اوث عناصر ادادية فةة رللةة ا دةكندر فةة المنتحة  لكلسة نيس

 السريانية التة بُنيت عليهأ نجدها فة القرآن بصور  مختصر . وهة كالتالة 

ر إلى طةرف األرض الغربةةأ ليةث ودةد الشةمس تغةرب بجانةب  هاب ا دكند-0

 . بينما فة القرآن تغرب الشمس فة نبع طين لم ة. بحر لم ة

 هةةاب ا دةةكندر إلةةى الطةةرف الشةةرقة لةةمرض ليةةث ودةةد ا دةةكندر السةةكاَن -2

 يعيشون بدون لماية او بيولأ بسبب ان اشعة الشمس تحرق لتى الصخور. 
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ا دةةكندر إلةةى دبلةةين يحيطةةان بكةة  األرضأ بينهمةةا فتحةةة. ويعةةيش تلةةف  هةةاب -3

 لكمةا الجبلةين شةةعب  متةولشأ كةةان يشةكِّ  تطةرا  علةةى كة  األرض. ولقةةد شةكة السةةكان 

هنا  تد هذا الشعبأ األمر الذي دعة  ا دةكندر ان يبنةة بوابةال بةين طرفةة الجبلةينأ 

شةةعب المتةةولش صةةار ادةةمه دةةو  ويحجةةز هةةذا الشةةعب تلفهةةا إلةةى نهايةةة األيةةام. وهةةذا ال

ومادو  فة إلدا الردائ  السريانية. والبوابال صارل فةة القةرآن دةدا. وتبنلةى القةرآن 

 اد  "دو  ومادو " لهذا الشعب المتولشأ تحت تااير الردالة السريانية. 

اتةرا نجةدها  ُمحق،ةق  مةن اقتبادةال واعتماة محمد على ترافال المنتح  لكلس نيس

المةذكور   فةة القةرآن مةن قصةة الخضةر هامةا   ا  هنا  دانبفة القرآن واأللاةيث. منها ان 

فة الكتةاب ان نبةع  لإلدكندرتعتمد على كتاب المنتح  لكلس نيس. فيُقال  فة دور  الكهف

. فيُنصةة، ان يحمةة  طباتةةه ينةةابيع ك يةةر  الظةةومأ ليةةث تتوادةةدفةةة ارض  مودةةوة   الحيةةا 

يجةده. فةالنبع الةذي تحيةا بةه السةمكة يكةون هةو  نبع   ويعرتها على مياه ك ِّ  أُممل،حة   دمكة  

وردعةت للحيةا  وهربةت فةة النبةع.  أنبع الحيةا . ولقةد  سة  الطبةا  السةمكة فةة نبةع مةا 

السةةمكة بعةةد ان عةةاةل تةةاف مةن ان الملةةك دةةوف يطلةةب منةه ان يةةاتة ب قةةد ولكةن الطبةةا 

ولكنةه فشة  فةة  لةك. وعةاة يقةول للملةك انةه ودةد  أللحيا أ فنزل فة الما  لكة يمسك بهةا

النبع
384
ا دةكندر  لكلس نيسأ ليثقصة مماالة فة نسخة يونانية من كتاب المنتح   نجد .

ة دمكة مملحةييمر على نبع فة ارض الظومأ وهذا النبع يُح
385
وهذه النسخة اليونانيةة . 

تعةوة إلةى مةا بةين  β)بيتا( لتمييزها عن النسةخ اليونانيةة الفةا ودامةا. ونسةخة  βعرف ب تُ 

م 551القرن ال الثأ وما قب  عام 
386
 . 

دلجةةامش ان ليةةث  أد ملحمةةة دلجةةامشان يقلِّةةقةةد اراة الكاتةةب لقيقةةة األمةةر هةةو ان 

تنصحه بان ياك   -السومرية الطوفان شخصية- Ut-napisti ا  انيسافر يطلب الخلوة. 

دةرقتها  إ  أمن نبتة الحيا  لكة ينال الخلوة. ولكنه فش  ان ياك  منها لتى بعد ان ودةدها

نبتة الخلوة بنبةع الحيةا . وكمةا فشة  دلجةامش ان ياكة   الحية. فادتبدل المنتح  لكلس نيس

ا دةكندر  ا دةكندر لتةى بعةد ان ودةدعن انظةار  نبع الحيا هللا  لجب قد من نبتة الخلوة

  لك النبع. 

 لظ ما يوازي القصة فة القرآنأ ليث ان هللا اعطى امرا  لمودى ان يحم  لوتةا 

فُقةد الحةول  ليةث هحة. وانةمل، دمكة كبير  مُ  بانه الحولَ مفسرو القرآن  قد فس،ر فة مكت .

هةو فودةوة الخضةر هنةا  د. خل،ةالشةخد المُ  يكون هنا  الخضر-اي عاش وةت  الما  -

 يشةو  بةن نةونكةان الذي كان دببا فة نواله الخلوة. و يعيش بقرب نبع الحيا  هنسبة لكون

فرل قةائو بةان  لةك  قد ولكن مودى .رب فة الما وه قد نال ليا   أ الذي الحول على قا  قلِ 

بةةان الطبةةا  فةةة  فةةة بعةةض نسةخ كتةةاب المنتحةة  لكلسةة نيسنجةةد مةا كةةان يحةةب ان يةةراه. و

فةة بعةض نجةد عن السمكةأ قد نال هةو نفسةه الخلةوة. و تغطيس دسده فة نبع الحيا  بح ا  

قد امره ان  أ كان ا دكندرمن قاة  ا دكندر ا  بدل الطبا  الذي  طس كان قائدانه النسخ 

يدت  ارض الظوم قبله ويبحث عن نبع الحيا . وانه نال الخلوة بعد  طسه فة نبةع المةا  

قةةد نالهةةا فةةة  الةةدا  لةة  يسةةبق ان  عةةن السةةمكة التةةة لييةةت فةةة يديةةه. ونةةال معرفةةة   بح ةةا  
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التاريخ
387
ن وموتةو  الحةول للخضةر الحكةي  الخالةد فةة القةرآ ادادةال   شةك وهةة .

 الذي يحيا فجا .

وهنةةا  الك يةةر مةةن الاةيةةث محمةةد تةةدل علةةى اطةةو  محمةةد علةةى ترافةةال المنتحةة  

والكتابةةال السةةريانية التةةة بُنيةةت عليةةه. واعيةةد القةةارئ إلةةى كتةةابة لةةول األيةةام  لكلسةة نيس

ةة ز علةةى النقةةاط الةة وث األتيةةر  فةةة الكتةةاب المقةةدس والقةةرآن و و القةةرنين. ودةةوف اركِّ

الرئيسية فة رللة  ي القرنين فةة القةرآنأ وتلةك المنسةوبة لإلدةكندر فةة كتةاب المنتحة  

 والكتابال السريانية التة بُنيت عليه. 

 رحلة ذي القرنين بحسب اآليات القرآنية

 نجد رللة  ي القرنين فة دور  الكهف واثيال التالية 

ن،ا لَهُ فِة األَْرِض َويَْساَلُونََك َعن ِ ي القَرْ   ْنهُ ِ ْكرا. إِن،ا َمك، نَْيِن قُ  َداَْتلُو َعلَْيُك  مِّ

َلت،ى إَِ ا بَلََغ َمْغِرَب الش،ْمِس َوَدَدهَا تَْغُرُب  .فَاَْتبََع َدبَبا   .َوآتَْينَاهُ ِمن ُك ِّ َشْة   َدبَبا  

ا اَن تَت،ِخَذ  .َدهَا قَْوما  َوَوَدَد ِعن فِة َعْين  َلِم َة   َب َوإِم، ا اَن تَُعذِّ قُلنَا يَا َ ا القَْرنَْيِن إِم،

بُهُ َعَذابا  ناْكرا   .فِيِهْ  ُلْسنا   بُهُ اُ ، يَُرةا إِلَى َربِِّه فَيَُعذِّ ا َمن ظَلََ  فََسْوَف نَُعذِّ  .قَاَل اَم،

ا َمْن آَمَن َوَعِمَ  َصالِحا  فَلَهُ دَ  اُ ،  .َزا  الُحْسنَى َوَدنَقُوُل لَهُ ِمْن اَْمِرنَا يُْسرا  َواَم،

ن  َلت،ى إَِ ا بَلََغ َمْطلَِع الش،ْمسِ  َدبَبا .اَْتبََع  َوَدَدهَا تَْطلُُع َعلَى قَْوم  ل،ْ  نَْجَع  ل،هُ  مِّ

َلت،ى إَِ ا بَلََغ بَْيَن  .اُ ، اَْتبََع َدبَبا   .ُتْبرا  َكَذلَِك َوقَْد اََلْطنَا بَِما لََدْيِه  .ُةونِهَا ِدْترا  

ْينِ  د، قَالُوا يَا َ ا القَْرنَْيِن إِن،  .َوَدَد ِمن ُةونِِهَما قَْوما   ، يََكاُةوَن يَْفقَهُوَن قَْو    الس،

فَهَ  نَْجَعُ  لََك َتْردا  َعلَى اَن تَْجَعَ  بَْينَنَا  أوَن فِة األَْرضِ ُمفِْسدُ  يَاُْدوَ  َوَماُْدو َ 

ا .َوبَْينَهُْ   نِّة فِيِه َربِّة َتْير  فَاَِعينُونِة بِقُو،   اَْدَع  بَْينَُكْ  َوبَْينَهُْ  َرْةما   َددل  .قَاَل َما َمك،

َدفَْيِن قَاَل انفُُخوا َلت،ى إَِ ا َدَعلَهُ نَارا  آتُونِة ُزبََر الَحِديِد َلت،ى إَِ ا دَ  اَوا بَْيَن الص،

قَاَل . فََما اْدطَاُعوا اَن يَْظهَُروهُ َوَما اْدتَطَاُعوا لَهُ نَقْبا   .قَاَل آتُونِة اُفِْرْ  َعلَْيِه قِْطرا  

بِّة فَإَِ ا َدا  َوْعُد َربِّة دَ  ن ر، ا  َوَكاَن َوْعُد َربِّة َلقلا  هََذا َرْلَمة  مِّ )دور   َعلَهُ َةك،

 (91-13واثيال  01الكهف اي رق  

تلخد دور  الكهف ال وث النقةاط التةة تكلمنةا عنهةا مةن دهةة رللةة  ي القةرنينأ 

. وفةة  هابه نحو مغرب الشمس ليث ودد الشمس تغرب فة نبةع لم ةة 16اي فة العدة 

إلى مشرق الشمس ليث ودد الناس هنا  بةدون دةتر يسةتره  مةن اشةعة   هابه 91العدة 

الشمس. دوف نرا  لقا فة ةرادتنا لملاةيث والردائ  السةريانية ان  لةك كةان بسةبب 

ومةا يتبةعأ  93عدم ودوة ابنيةأ إ  الشمس تحةرق كة  شةة  لتةى الصةخور. وفةة العةدة 

وصةفها محمةد فةة لدي ةه انهمةا  هنا   كر لذهاب  ي القرنين إلى منطقةة "السةدين" التةة

دبون ينزلق عنهما ك  شة 
388

أ ويصةون  يةوم السةما . ولقةد اشةتكى شةعب  هنةا  مةن 

شر دو  ومادو أ األمر الذي دعة   ا القةرنين ان يسةد الفتحةة بةين الجبلةين بانيةا  رةمةا أ 

اي ددا كبيراأ ودجن من تلفه دو  ومادو  لتى يةاتة "وعةد الةرب"أ الةذي يشةير فةة 

 ن إلى آتر يوم فة التاريخ. القرآ
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 حقيقة ان القرآن قد قصد ان السد سوف يبقى حتى نهاية األيام

لكةةة يهةةادموا العةةال   ومةةادو دةةوف يحط،ةة  هةةذا السةةد مةةن ادةة  ان يخةةر  يةةادو  

     97و 96 واثيتين 20 اي األنبيا أبحسب ما نرا فة دور  

من ك   وه - دو ومافت، دد يادو   إ ا-لتى إ ا فُتحت يادو  ومادو  "

     " واقترب الوعد الحق ... .لدب ينسلون

. ونولةظ األتيةر  لميةامالقةرآن من ودهة نظر تدمير السد عبار  عن عنصر هام ف

  91أ واثية دور  الكهف بحسبيقول  ا القرنين  ان

ا  َوكَ  بِّة فَإَِ ا َدا  َوْعُد َربِّة َدَعلَهُ َةك، ن ر،  .  اَن َوْعُد َربِّة َلقلا  ""قَاَل هََذا َرْلَمة  مِّ

تةزامن مةع تةدمير السةد ي ووهة ."األتيةر"اليةوم  انةهوعةد ربةة" “القرآن بةـ  قد قصد

دةو   اصب،أ و لك الشعب الذي ُدجن به شعب متولش بحسب كتاب المنتح  لكلس نيس

 لقرآن.فة الكتابال السريانية ا  فة ا ومادو 

ونةةوال وعةةد  األتيةر أ األيةةامفةةة التعبيةر عةةن  "وعةةد"ونةرا ادةةتخدام القةةرآن كلمةة 

 النسا   الجنة كما فة دور  

 األنهارا الصالحال دنُدِتلُهُ  دنال  تجري من تحتها آمنوا وعملو"والذين 

 . 022 النسا  وعَد هللا لقا "  ابداتالدين فيها 

يها فة و ".  ونفس هذا الوعةد مةذكور فةة اثتر "وعد  7 واثية دور  اادرا يسمل

 بانةه يُحق،ةق بحسةب أ"واقترب الوعد الحةق " تحت تعبير 97و 96 واثيال األنبيا دور  

الوعةد" هةو ف"لةذلك من اد  مهادمة العال .  ومادو السور  بتحطي  السد وترو  دو  

. وهةذا األرض لكةة يحطِّة  المشةركين فةة ومةادو دةو   أ ليث يسةتخدم هللايوم الدينونة

وفةة الكتابةال  كتةاب المنتحة  لكلسة نيس بعةض نسةخ فة الحقيقة هو موتو  ادادة فة

 السريانية التة اعتمدل عليه.

لقيقةةة ان القةةرآن قصةةد مةةن ان السةةد دةةوف يبقةةى دةةادنا  دةةو  ومةةادو  لتةةى يةةوم 

ده اثيال  التةة تقةول  91التةة تتبةع اثيةة  011و 99الدينونة او آتر يوم فة التاريخأ تلكِّ

 عن تحطي  السد يوم "وعد ربة". فتقول هاتان اثيتان 

ا َونُفِخَ  بَْعض  َوتََرْكنَا بَْعَضهُْ  يَْوَم ِذ  يَُموُ  فِة " وِر فََجَمْعنَاهُْ  َدْمع  . فِة الصا

ا  "َوَعَرْتنَا َدهَن،َ  يَْوَم ِذ  لِّْلَكافِِريَن َعْرت 

حسةةب القةرآن دةوف يكةةون يةوم الدينونةة. وايضةةا هنةا  اثيةة بةةان فةالنفخ بالصةور ب

دكان األرض دوف يُجمعون والجحي  دوف تُعرض على الكافرينأ كلهةا تةدل علةى انةه 

يتحدث عن آتر يوم فة التاريخ ويوم الدينونة. وهنةا  ايضةا فةة دةور  األنبيةا  واثيتةين 

ة  لك اليومأ يوم الوعةد فةة  كر  لخرو  دو  ومادو  وهجومه  على العال  ف 97و 96

 مجة  الدينونة 
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ن ُك ِّ َلَدب  يَنِسلُونَ  َواْقتََرَب اْلَوْعُد اْلَحقا . َلت،ٰى إَِ ا فُتَِحْت يَاُْدوُ  َوَماُْدوُ  َوهُ  مِّ

ذَ  ـٰ ْن هَ ا بَْ  ُكن،ا فَإَِ ا ِهَة َشاِتَصة  اَْبَصاُر ال،ِذيَن َكفَُروا يَا َوْيلَنَا قَْد ُكن،ا فِة َ ْفلَة  مِّ

 ظَالِِمينَ 

من الوات، إ ا  ان  لك اليومأ الذي يت  بةه الوعةد بحسةب القةرآن هةو يةوم الدينونةة. 

لذلك نرا بحسب القرآن ان دةو  ومةادو  مةا زالةوا هنةا  تلةف دةد  مةن لديةد ومطلةة 

بنحاس ُمذابأ قد بُنة من  ي القرنينأ الذي دةوف نةرا  لقةا  بانةه ا دةكندر المقةدونة. 

 لةةك ر ةة  ان الطةةائرال واألقمةةار الصةةناعية لةة  تكشةةف لنةةا هةةذا السةةد الضةةخ أ ولةة  وكةة  

يتحقق التاريخ فةة اي مرللةة منةهأ عةن ودةوة هةذا الشةعب المتةولش تلةف دةد معةدنة. 

وهذه الخرافة قد دةجنت مللةف القةرآن وقرآنةه فةة مصةيد  مةن المسةتحي  الةتخلد منهةا 

 ال قد انتشرل فة دي  محمد.  بدون رفض القرآن واعتباره ككتاب ناق   لخراف

 والكتابات السريانية رحلة االسكندر بحسب المنتحل لكلسثنيس

المحطال ال وث التة رايناها لرللة  ي القرنين فة القرآن هةة نفسةها التةة نجةدها 

نيةت عليةه. هنةا  ردةالتان رئيسةيتان قةد والكتابال السريانية التة بُ  فة المنتح  لكلس نيس

عةن ا دةكندر"  بُنيت على كتاب المنتح  لكلس نيس. األولى تحم  اد  "ترافةة نصةرانية

A Christian Legend concerning Alexander  .وهةة تعةوة للقةرن الخةامس م

 رن الساةس م.أ وتعوة للقالعظة الموزونة ليعقوب السرودة اوالردالة وال انية هة 

 البحر المنتن أو الحمئة الذي صار في القرآن نبع حمئة

 -نجةد فةة اللةول العاشةر. فهنا  ادادال لخرافة البحر المنتن فةة ملحمةة دلجةامش

 قلعةةة االهةةة دةةدوري إلةةىان دلجةةامش يصةة   -مةةن األلةةوال ليةةث مسةةجلة هةةذه الملحمةةة

Siduri .امامه ددوري تحذِّر دلجامش من بحر مزعج  واالهة    

ان يقطع هذا  قد نج،العصور  اقدمهنا منذ  إلىمن الذين وصلوا  الد"وان   

ن بالفع  قد قطع هذا البحرأ ولكن مَ  –اله الشمس–البط  شامش لكن البحر. 

 ". يره قد نج، ان يقطعه

ن الشةمس ازعجأ ويودةد هةذا البحةر الُمة األرضنهايةة  ن فةاهنا  الفكر  السومرية

 بهذه الكلمال   محذلر  دلجامش وتستمر االهة ددوري فة  روبها تقطع هذا البحر.

هة  األماممن  –البحر  –"الطريق صعب والممر عسر. ومياه المول التة تحد 

مياه  إلى ير قاةر على قطع البحرأ فعندما تص   كنت يا دلجامش فإ اعميقة. 

 المول ما ا دوف تفع  ؟ ".

فةةة  كةةره عةةن بحةةر  تحةةت تةةااير ملحمةةة دلجةةامش كةةان كاتةةب المنتحةة  لكلسةة نيس

البحر الصعب وميةاه المةول التةة تقطعهةا يصعب قطعه. ليث فة ملحمة دلجامش هنا  

محةيك يحةيك  او الخرافة ببحةر المنتح  لكلس نيسفة كتاب  إليهامرموز والمسأ فقك الش

ن بعض دنوة ا دكندر لاولوا ان يسبحوا فة الد. لتى اصعب قطعه من ي األرضبك  
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وهو موصوف فة عدة . 389بشك  بشر واكلته  بحرية    لك البحرأ فخردت عليه  ولوش  

. 390فيةهيستطيع ان يتحم  العبةور  الدا  ان  به قي، يجع  منتن   بحر   بانهمن نسخ الكتاب 

بقرب هذا البحر المنةتن  A Christian Legend concerning Alexanderوبحسب 

 .391السما  إلىتدت  من تول بوابة  إ تغيب الشمسأ 

يجةد  و  أ ليةث"فةة القةرآن تحةت ادة  "نبةع لم ةة لم ةة منسةو    اوالبحر المنتن و

قةد وطةين منةتن.  اوتغيب فيه. وكلمة لم ة فةة اللغةة العربيةة تعنةة منةتن  الشمسَ  القرنين

قةد  لميريةا   يمنيةا   وملكةا   ع قائةدا  بلةتُ وكةان تبلع من دهة  روب الشمس.  فكر َ محمد ادتخدم 

 إلةداوالت  المدينة ومكة. و  شك ان تبع تحت تااير  435- 401لك  اليمن بين عامة 

قد وصف فة قصيد  شةعرية لةه  Pseudo-Callisthenes لكلس نيسالمزور  نسخ كتاب

 الشمس فة نبع منتن وطينة.   روبَ 

ومن ليث انه كان فة القرآن قرا تين متضةاربتين عةن طبيعةة النبةعأ نسةبة لحةديث 

رب فة نبع لمحمد على ان الشمس تغرب فة نبع مياه لامية. وفة لديث آتر قال انها تغ

يتبنى القرا   انها  . فاتتلف المسلمون اية قرا   اص،. وكان م و معاوية ابن دفيانلم ة

 يقول فة نبع لم ة. ودعلوا الحك  شعر تبع الذي انشد  فة نبع لامية. بينما ابن عباس

 قبلة مسلما         ملكا تدين له الملو  وتسجد قد كان  و القرنين   

 بلغ المغارب والمشارق يبتغة            ادباب امر من لكي  مرشد   

 وااط لرمد فراا مغيب الشمس عند  روبها      فة عين  ي تلب   

 . 392األدوة  والحرمد الحم ةأوال اط   أالخلب  الطينو  

هنا نرا ان شعر تبع كان معروفا  قب  اادومأ وكان يُنظر إليه انه مصةدر مواةوق 

اصبحت امةرا  مقبةو   فةة منطقةة مكةة. لتةى  بو تطا. وفكر   ياب الشمس فة نبع لم ة

انه  قد تحكموا فة اتتيار القرا   ليث تغرب الشمس فة شعر تبع. وهذا يدل ايضا على 

 كانت منتشر   فة العربية منذ زمن مبكر.  فال المنتح  لكلس نيسان ترا

 وبحر الحمئة  حول االسكندر" "خرافة نصرانية

لول ا دكندر" عن  تتحدث الكتابة السريانية المعروفة تحت اد  "ترافة نصرانية

 داله   انه قد ا  والحكما  وقاة  ديشه ودمع ا دكندر الشرف يةكيف

وك  عدة البلدان التة يملكها  أوك  هو علو السما  األرض؟اي لد تمتد  إلى"

ه  الغيوم الك يفة والريال تدع   م ب،تة؟ لالسماواوكيف  الملو ؟زموئة 

 لالسماواةاعمة  األرضمن نار تخر  من باطن  اعمد وه  هنا   ؟لالسماوا

ةعو  هاةئة من هللا  امر إلىتستجيب  لالسماواان  او شة ؟ا لتى   يحركه

لكة ارا على اي شة   ادافران افعلهأ ان  اريدهذا ما  يسقطن؟ لكيويامرهَن 

ان البحار الُمرعبة " الشرفا  ادابه  .ترتكز السماوال وما ا يحيك بك  الخليقة"

صافأ  ا  بحر عشر االد ة. فهالتة تحيك بك  العال  دوف لن تعطيك عبورا  

التة تبحر عليها دفن البشر. ولكن ورا  هذه البحار هنا  عشر  اميال من 
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 ي يقع بحر الحم ة الشرير والرة اترا اميالالجرةا أ وبعد عشر   األرض

المحيك. وهذا المحيكأ يحيك بك  الخليقة.  او Okeyanosالرائحة وادمه 

ا ان السفن   تستطيع ان كم أفالردال   يستطيعون ا قتراب من بحر الحم ة

يه. كذلك فان الطيور تعجز ان تطير فوقهأ فإ ا لاول عصفور ان يطير فتبحر 

الردال دبحوا  وإ اختنق. فالمياه م   د أ يسقك لا  فة البحر ويفوقه دوف 

القريبة المودوة  على شاطئ البحر  األشجار واوراقفيها فه  يموتون لا . 

  393 حة الما  كما لو ان نارا قد لرقتها ."هة فة لالة  بول بسبب رائ

 يتابع الكاتب السريانة  ا  

ر ع دميع الممالك فة الملك ان يسافر لكة يرا بحر الحم ة ويُخضِ  "بعدها قر،

 أكان المسي، لن ياتة فة زمانه فانه وإ االعونأ  الطريق. ولقد صللى هلل طالبا  

يجلس عليه المسي، اوروشلي  لكة إلىدوف ينق  عرشه  أاي ا دكندر
394
.     

ان  اراة قةةدلةةول ا دةةكندر"  ترافةةة نصةةرانية“لةةـ هنةةا نةةرا بةةان الكاتةةب السةةريانة 

فة مآربه. فقد دعة  ا دةكندر الكبيةر كردة  تقةة يعمة   يستخدم كتاب المنتح  لكلس نيس

ةةرا  ان يكةةون قائةةدا مُ  اراةكةة  الممالةةك هلل. وان ا دةةكندر  اتضةةا الحةةروب  العةةال   حضِّ

قةد عمة   تقةة   ولةت للقةرآن فكةر  ان  ا القةرنين ردة   المجة  المسي،. وهذه الخرافة قةد 

 هلل.  األم  اتضا  الحروبَ 

يقول الكاتب السريانة ان ا دكندر قد قال فة صةوته ان هللا قةد وتةع علةى رادةه 

يملةك علةى رادةه قةرنينأ  ليبيةا إلةه امةون فاالةهأ لكتةاب المنتحة  لكلسة نيس قرنين. نسةبة  

 قرنين.  ايضاوا دكندر كابنه يملك 

قد طلب من ملةك مصةر ان يردة  لةه  بانها  يستمر الكاتب فة درةه عن ا دكندر 

ادةتجاب لطلبةه لداة من الذين يعملون بالذهب والنحاسأ وان ملةك مصةر قةد  آ فدبعة 

هذا
395
. 

الرائحة الكريهة في ذو ل بحر الحمئة الفارسية فقد تحو   دشتيةاالزر للميثولوجيانسبة 

  نبع حمئة إلىالقرآن 

وةتة   ا أعشةر بحةرا لةدا يستمر السرة السريانة عن ا دكندر انةه عنةدما عبةر 

ا دةكندر  واردة بحةر الحم ةة.  إلةىوص   أ قدالصافةالقاللة التة ورا  البحر  األرض

ان يرا ان كةانوا يموتةون عنةدما يقتربةون  اراة إ مجرمين كانوا يعيشون فة تلك البقا أ 

الةذي  األمةرشاطئ بحر الحم ة دميعه  قد ماتوا.  إلىفة اقترابه   من بحر الحم ة. وفعو  

 ستمر الكاتب السريانة قائو  وتجنلب بذلك بحر الحم ة. وي أدع  ا دكندر ان يخاف

مكان بين بحر  إلى"ودميع الجنوة ركبوا تيله أ وهكذا  هب ا دكندر وقواته 

 .السما " إلىالحم ة والبحر الصافةأ ليث تدت  الشمس من تول شبا  
396
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لول ا دةكندر" هةة مةن  وات، هنا ان هذه الكلمال من الكتابة "ترافة نصرانيةف

 األرضطةةرف  إلةةىعةةن ان  ا القةةرنين  هةةب  أصةاةر ترافةةة القةةرآن فةةة دةةور  الكهةفم

ودد الشمس تغرب فة عين لم ة. فنبع الحم ة القرآنة يعكةس تمامةا فكةر  بحةر والغربة 

ى القةرآن المكةان الةذي تغةرب فيةه الشةمس  نبةع بةدل بحةرأ و لةك  بانةهالحم ة. وعندما دمل

ليةةث الشةةمس تشةةرق وتغةةرب كةة  يةةوم مةةن نبةةع  أالفاردةةية ةشةةتيةاالزر نسةةبة للمي ولوديةةا

 األرضالمودوة بحسب ظنه  فة بحر دماوي بةين  Alburzمختلف مودوة  على دب  

  والسما .

 إمةاوالتةة تعةوة  المفقوة  لكتاب المنتحة  لكلسة نيس نفترض ان النسخة الفهلوية إننا

 فةة العصةر الفاردةة السادةانة ميوةيأ والتةة كانةت منتشةر   الالخامس  اولقرن الرابع ل

أ قد دعلت بحر الحم ة الةذي بقربةه تغةرب الشةمس بحسةب اادومالذي امتد لتى ظهور 

ان الشمس تغةرب  ةشتيينامع نظر  الفرس الزر . و لك انسجاما  هذه الخرافالأ نبع لم ة

عنةدما يتحةدث  بانةهبةالقرب مةن بحةر. لةذلك نسةتطيع ان نجةزم  اوفة نبع ولةيس فةة بحةر 

قد اعتمد فة الدردة  أليث تشرق وتغرب الشمس إلىالقرآن عن ان  ا القرنين قد وص  

 على النسخة الفهلوية لكتةاب المنتحة  لكلسة نيسأ والتةة بةدون شةك كانةت منتشةر    األولى

مةن الفةرس قةد  ا  فة شبه الجزير  العربية. نعل  ان هنا  عدةالذين من محمد بين الفرس ز

وصةار  أةشةتيةاالذي كان كاهنا للنةار فةة الزر أ من بينه  دلمان الفاردةاادوماعتنقوا 

بيننةا كةان لمحمةد فةة مكةة علةى انةه كمةا دةبق ولمحمةد وقريبةا منةه.  مستشارا   إدومهبعد 

 .القرآَن انه بلسان اعجمة عوقال بافراة يتحلوا ب قافة فارديةأ كما دبق واته  المكيون

 بحر الحمئة والرسالة الموزونة ليعقوب السروجي

 إلةىالعظة الموزونة ليعقوب السرودةأ فهة تشبه  اوبالنسبة لمحتوا هذه الردالة 

عةن  إليهيتكلمون  و ا دكندرفمساعد  كبير "الخرافة النصرانية من دهة ا دكندر ". لد

ر يمةول. ويقةرِّ  إليةهالبحةر النةتنأ الةذي كة  مةن يقتةرب  اي باألرضأالمحيك الذي يحيك 

لكة يرا البحر المنتن والتضةاريس الغريبةة عنةد  األرضطرف  إلىا دكندر ان يذهب 

الحةرف الفنيةةأ إ  ان الةرب  باصةحابةه بان يةزوِّ  . ويطلب من ملك مصرطرف األرض

 دةوريكيردة  لةه . وهكةذا دةو  ومةادو تةرور  عمة  بوابةة ليحجةز  عةنلةه  اعلةنقد 

Sorik من الصنلا  الحا قين. ودهلز ا دةكندر كميةال كبيةر  الفا  ة عشرتملك مصر باان

من الحديد والنحاس ومم منها السفن.
397
   

هةذا البحةر المنةتنأ وهةرب الجةيش مةن رائحةة  إلىبعد دفر طوي  وص  ا دكندر 

العالة. وهنا  تشابه  Masis البحرأ مما دع  ا دكندر ان ياتذ طريقه نحو دب  مادس

 دبة  ماشةو إلةىمن ليث ان دلجةامش فةة بح ةه عةن الخلةوة وصة   مع ملحمة دلجامش

Mount Mashu إلىا دكندر  يص  ايضاكان يُظن ان الشمس تشرق وتستري،.  ليث 

وهنةا فةة  أ.Mount Maashi398كتةاب تحةت ادة  الفة بعةض نسةخ المذكور  دب  ماشو
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. كةةذلك فةةة رللةةة دلجةةامش Masisكةةر دبةة  الموزونةةة نجةةد  ِ  ردةةالة يعقةةوب السةةرودة

 هنا  منطقة الظوم المتصلة فة دب  ماشو. 

نستنتج مةن تةول تحليلنةا للمنتحة  لكلسة نيس والردةالتين السةريانيتين اللتةين قةد  إ ا  

أ وبجانبةه تغةرب الشةمس. وهةذه فكةر  مشةتقة اصةو  مةن بُنيتا عليةهأ ان هنةا  بحةَر لم ةة

  ليث بعةد قطةع الميةاه الصةعبة التةة   يقطعهةا الةد  يةر الشةمسأ هنةا ملحمة دلجامش

تودةةد الشةةمس. والقةةرآن قةةد دعةة   ا القةةرنين ان يصةة  إلةةى مغةةرب الشةةمسأ وان يجةةدها 

. تغرب فة عةين لم ةة. ويحةاول المسةلمون ان يقولةوا انةه قةد ظنهةا تغةرب فةة نبةع لم ةة

ولكن القرآن   يقول ظنهاأ ولكن ودةدها. كمةا ان القةرآن يقةول بةان  ا القةرنين "قةد ودةد 

فهةةو   يتحةةدث عةةن  ةةروب شةةمسأ ولكةةن عةةن وصةةول  ي القةةرنين إلةةى  عنةةدها قومةةا".

المكان الذي فيه الشمس تغرب فة بقعةة مةن األرض. ولمةا ا يجعة  تُبلةع اليمنةة موتةو  

شعره األدادة هو ان  ا القرنين قد ودد الشمس تغرب فة نبع لم ةأ لةو كةان األمةر انةه 

امةام بحةر يظةن انهةا تغةرب فةة  قد تخيل   لك. ليث ان ك  من يتطلع للشمس وهةو ينظةر

بحر. ولكن تبع كان يريد ان ي بت ترافةة منتشةر  فةة زمانةهأ مبنيةة علةى تيةال األقةدمين 

لجغرافية األرضأ التة كانت مبنية على ملحمة دلجامش والمنتح  لكلسة نيس والردةائ  

 السريانية التة بُنيت عليه.

 االسكندر نحو مشرق الشمس  –رحلة ذي القرنين 

ولوديا الشرق اودطية كانت ترا شروق الشمس من مكان فة األرض. وكان المي 

أ يتقةارب بنظةره  لبُعةد السةما    لك المكان بعيد ددا. وكان يُنظر لقطر األرض انةه كبيةر 

 ةهةة األرض اطةةرافعةةن  لكلسةة نيس المةةزور مةةا  كةةره كاتةةبُ )كسةةقف( عةةن األرض. ف

 اطةراف إلةىلكةة يسةافروا ويصةلوا  دها الناس لةو عاشةوا طةويو  التة كان ديج االجغرافي

 511هةو مسةافة  األرضالعرب ان قطر كان يظن  األمورأ ليثأ ويكتشفوا تلك األرض

 لةك نةراه مة و فةة كتابةال المسةعوةي األقةدام.دنة من السةير علةى 
399
وبحسةب يةاقول  أ

ايضةةا الحمةةوي
400

)ليةةوان مجةةن،(أ لكةةة يسةةتطلعوا  راق  بُةة او مةةا لملهةة  مةةو     اإ . او

محمةدأ  اهعةالةذي اةل  األمةرأ دوف يتقابلون مةع هةذه الجغرافيةا. األرض اطرافويكتشفوا 

أ ليةث قةد األرض اطراف إلىهيك  دليمانأ ا   إلىعلى البراق  دبري قد اصطحبه  اي

عةةن كتةةاب المةةزور  اصةةونين المةةذكور  فةةة القةةرآن والمنقولةةة ابلةةت اكتشةةافال  ي القةةر

 لكلس نيس. 

أ األرضبعةةد نقطةةة فةةة ا إلةةى وبحسةةب المي ولوديةةا العربيةةة قةةد وصةة   و القةةرنين

 إلةىالقديمةة.  اودةطيةالشةرق  المي ولوديةابالقرب من المكان الذي تشرق الشمس بحسب 

لك يرين من دكان شبه الجزير  العربيةة  . فنسبة  إليهيص  مكان ل  يكن لغير ا دكندر ان 

قةد عةاش  ألنةهآنذا أ قد ادتطا  ا دكندر  و القرنين ان يص  لمشرق ومغةرب الشةمس 

   فة تطبة  له . فقد  كر قس بن داعد  األياةيعام الفةمد  
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ينأ او اتذت  عهدا  من السنينأ ام ايلها الناسأ ه  اتاك  ما ل  يال آبائك  األول"

عندك  من  لك يقينأ ام اصبحت  من ريب المنون آمنينأ ب  اصبحت  وهللا فة 

أ دمع ال قلينأ واةا  الخافقينأ وعمر ن الصعب  و القرنيني فلة  عبينأ ا

 .401 " الفينأ ل  تكن الدنيا عنده إ ل كلمحة

فة األرض كانت فكر   دومرية  قديمة أ نجد صداها  وشروق الشمس من مكان نائة

. التةةة كمةةا دةةبق و كرنةةا كانةةت قةةد تركةةت تاايرهةةا علةةى المنتحةة  فةةة ملحمةةة دلجةةامش

أ Uta-Napishtimن يةةزور االلةةول التادةةع نقةةرا ان دلجةةامش يقةةرر  . ففةةةلكلسةة نيس

كيةف  Uta-Napishtimيستشير دلجامش ان  اراةهت. الشخصية التة نالت الخلوة وتال، 

الشرق ليث تهادمه ليوانال وكائنةال بشةرية  إلىيحص  على الخلوة. فيذهب دلجامش 

 Mount  ريبةأ لكنه ينتصر عليها. ا  يواص  ديره لتةى يصة  دبة  ماشةو اشكالفة 

Mashuممااة    لقد لدث شة   أ ليث كان يُظن بان الشمس تشرق من هنا  وتستري،. و 

ل ترافيةةة. وليوانةةا ريبةةة  باشةةكالفقةةد تقابةة  فةةة رللتةةه مةةع كائنةةال بشةةرية  لإلدةةكندر 

.  402ماشةة Mount Maashiدبة  ماشةو تحةت ادة  دبة   إلةىوايضةا وصة  ا دةكندر 

 رللتةهأ  لةكره ان   يستمر فةة ليث يتقاب  دلجامش مع رد  براس عقربأ الذي يحذل 

رض الظةوم. ادلجةامش فةة قطةع  رض الظةوم. ولكةن نجة،الد قةد دةبق وقطةع ا   ألنه

ن كة  الةذين لةاولوا ارض الظةومأ مةن ليةث اان ا دكندر يُحذ،ر ان   يعبر  ايضاونجد 

ن اولكةةن نجةةد . 403األرضان يقطةةع تلةةك  إنسةةانان يعبروهةةا قةةد هلكةةواأ ولةة  يةةنج، قةةك 

 رض الظوم. اا دكندر قد نج، فة قطع 

راس عقةربأ  يمن الرد    محروس   فة ملحمة دلجامش ان دب  ماشوبونولظ 

لهةةا  اثتةةرالةةذي يتشةابه مةةع مةةا تقابة  ا دةةكندر مةةع ردةال نصةةفه  بشةةر والنصةف  األمةر

دلجةةامش   لةةك مةةن  اك ةةرتشةةابهال  فتةةة للنظةةر بطريقةةة  ايضةةاليوانةةال. وهنةةا   اشةةكال

وهنةةا  تةةتكل  معةةه الشةةمس  ".اثلهةةةهأ ليةةث يةةرا "شةةجر  يةةدت  لديقةةة ملي ةةة بالفواكةة

لديقةة فةة  إلةىان ا دةكندر يةذهب  ايضةاان طلبته بو ردةا . ونجةد  إياهأ ُمخبِر   مباشر   

الم مةر .  باألشةجارمعبةد الشةمس ويجةد ان الحديقةة ملي ةة  إلىليث يدت   األرضطرف 

 واألتةراَ َكةر  إلةداهما  منهمةا يلمةس السةما . وهنا  يرا شجرتين عموقتينأ راس ك

 Mitoraميتةةورا القمةةر. وادةة  الشةةجر  الشةةمس هةةة  واألن ةةىالشةةمس  هةةو. الةةذكر ان ةةى

ميتةورا كلمةة مشةتقة  فاردةيان هما ادةمان  وهذان. Mayosa والشجر  القمر هة مايوزا

 ألشةةعة اتةةرا واليانةةاشةةمس لل اليانةةاالفاردةةية يرمةةز  المي ولوديةةاوهةةو فةةة  أمةةن مي ةةرا

فةةة  األولةةىا ول والمةةرا   اانسةةانمةةايوزا مشةةتق مةةن ادةة   اتةةراالشةةمس. مةةن دهةةة 

. Gayomard وا ول الُمةدع اانسةانالفارديةأ اللذين نبتا كنبتتين مةن بةذور  المي ولوديا

( ماشةيو)و Masya الكتةاب ال ةامنأ ان ادة  النبتتةين همةا مةايزا – ونرا فة دفر ةنكارة

Mashyoi 404  . 

يةدل علةى  إنمةا أفة النسخة السريانية لكتاب المزور لكلس نيس األدما ودوة هذه و

 اووالتةةة تعةةوة للقةةرن الرابةةع  أالمفقةةوة  ان هةةذه النسةةخة قةةد بُنيةةت علةةى النسةةخة الفهلويةةة
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ا دةكندر ُمخبِةر   إيةاه انةه دةوف  إلةىفةة تلةك الحديقةة تتحدث الشمس ميوةي. الالخامس 

لة   أيمول فة باب   .405من بح ه فة موتو  الخلوة إياهمفشِّ

ةةد  بحسةب المي ولوديةا الشةةرق اودةطية القديمةة فةةة  نةرا إ ا ان الشةمس تُةرا ُمجس،

أ اي فةة ابعةد نقطةة مةن طةرف مكان معةين فةوق ا رض ويُتقابة  معهةا فةة نفةس المكةان

األرض الشرقةأ ليث ايضةا تُشةرق. وهةذه المي ولوديةا التةة تركةت تاايرهةا علةى كاتةب 

أ قد اعتمد عليها الكتلاب السريان فة وصفه  لشروق الشمسأ الخرافةة المنتح  لكلس نيس

لكتابةال السةريانية عةن رللةة وا التة نرا تلخيصها فة القرآن. فيذكر المنتح  لكلس نيس

المكةان ليةث  إلةى لةمرضالطةرف الشةرقة  إلةىا دكندر بعد ان  لب الهنوةأ انه  هب 

وانهة  يرعةون فةة  لمايةة اوبةدون دةتر  تشرق الشمسأ وودةد شةعبا يعةيش هنةا  عاريةا  

  406.السهول م   الغن 

 A Christian legendفةةة الكتابةةة السةةريانية المعروفةةة تحةةت ادةة  ونقةةرا 

concerning Alexander ترافة مسيحية من دهة ا دكندر""    

"شروق الشمس هو فوق البحرأ وعندما تكون الشمس بصدة الشروقأ يهرب 

يحترقوا من لرار   لكيوالشعب الساكن هنا  لكة يختبا فة البحر و لك 

المكان ليث تدت  فة نافذ  فة  إلى لالسماواالشمس. وتذهب الشمس عبر 

تمر الشمس هنا  يودد دبال رهيبة. والذين يسكنون هنا  له   السما . وليث

الناس يهرب كهوف منحوتة فة الصخور. وعندما يرون الشمس تمر فوقه أ 

الكهوفأ ليث ان الصخور تتمزق وتتصد  من  إلىوالطيور من الشمس 

 فإنه لرار  الشمس المحرقةأ وتسقك. وعندما تلمس الحجار  الناس والبهائ  

 لا  تنحنة دجوةا   فإنها نافذ أعندما تدت  الشمس السما  من تول يذوبون. و

تول اللي  كله لتى  لالسماوامن اد  توقير هللا الخالق. ا  انها تنزل عبر 

.ليث تشرق من دديد إلىتص  
407
 

ا  "ترافة مسيحية عن ا دكندر" يدلعة انه   يودةد سم، كاتب الكتابة السريانية المُ و

الشةرقة. فةو  األرضناس الذين يعيشون ليث تشرق الشمس فة طةرف دتر لل اولماية 

قةة للشةمس تجعة  الصةخور ان حرِ يودد بيول لتحمة النةاسأ  لةك بسةبب ان الحةرار  المُ 

او الكهةوف البحةر  إلةىالناس  يلتجئتذوب والمبانة ان تسقك. لذلك فعندما تشرق الشمس 

 ان تشرق الشمس وتعبر.  إلى

مةن نفةس دةور   91و 19 اثيتيننفس الفكر  كما نراها فة  ونرا القرآن يعبِّر عن

 الكهف 

وددها تطلع على قوم ل  نجع  له   بلغ مطلع الشمس إ ادببا لتى  اتتبع"ا   

 من ةونها دترا"

القرآنية "ل  نجع  له  من ةونهةا دةترا"أ كمةا نةرا  اثيةلقد فسلر محمد ما عناه من 

 التالة من لدي ه 
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 قال اتر  ابن المنذر وابن ابة لات  وابو الشيخ فة العظمة عن ابن دريج " 

قال ردول هللا صلى هللا عليه ودل   قال ُلدِّات عن الحسن عن دمر  بن دندب 

ل  يبن فيها بنا  قك  كانوا إ ا طلعت  دتراأ بنا فة اثية ل  نجع  له  من ةونها 

واتر  دماعة عن الحسن و كر  .الشمس ةتلوا ادرابا له  لتى تزول الشمس

انه لديث دمر  ان ارته    تحم  البنا  فإ ا طلعت الشمس تغوروا فة 

"فإ ا  ابت تردوا يتراعون كما تراعى البهائ  أالمياه
408
 .   

الطبةري فةة ايضةام بت هذا لديث محمد 
409
ان تصةعد  إلةىوفكةر  نةزوله  للمةا   .

الحسةن وقتةاة  وابةن  اقةوالفةة  ايضةاتمة  البنةا أ نجةدها   تح ارتةه الشمس عنه  وان 

دري،
410
.   

مةةن دةةور  الكهةةفأ وتطةةابق لةةديث محمةةد مةةع  91و 19اي  اثيتةةيننسةةبة لهةةاتين 

علةى معرفةة محمةد الغنيةة برللةة  ي القةرنين  قاطعةا   نةرا ةلةيو   فإنناالكتابال السريانيةأ 

والكتابةال السةريانية  نيسكما هةة موصةوفة فةة كتةاب المنتحة  لكلسة  األرضأ ألطراف

تلةك  م ة قةد قصةد ان ي بةتأ  ا  هة  مةن  لةك هةو ان محمةدألالتة بُنيت على  لك الكتاب. وا

ن  ا ا. واألرضتشةرق مةن بقعةة مةن  ن الشةمس فعةو  االكتابال الخرافية التة دبقتهأ مةن 

اليةوم فةة المةا  بسةبب ليث تشرق الشةمس علةى شةعب يختبةئ كة   إلىالقرنين قد وص  

 الشمس.

 تأثير فكرة القرآن عن الشروق على المؤرخين والباحثين المسلمين عبر التاريخ

 اقةةد آمةةن الملرتةةون والبةةال ون والكتلةةاب المسةةلمون قبةة  ا كتشةةافال عةةن دغرافيةة

 االجغرافيةةاألرض. وأ ان الشةةمس لقيقةةة  تشةةرق مةةن بقعةةة مودةةوة  فةةة طةةرف األرض

شةرق فةة التة تقول بةان الشةمس ت أالقرآنية اثيةعلى  ديما كانت مبنية  البدائية للمسلمين ق

. فقةةد تخيلةة  المسةةلمون ان الشةةمس مكةةان فةةة الشةةرق ليةةث   يودةةد لمايةةة للسةةكان هنةةا 

.  لةةك بسةبب ان محمةةدا  قةةد اةلعةةى انةةه ركةةب البةةراق الشةةرق اقصةةىتشةرق مةةن ينةةابيع فةةة 

الشةةمس وهةةة تخةةر  مةةن تلةةك وراا ليةةث تشةةرق الشةةمس مةةن ينةةابيعأ ودةةمع هةةد  وقعةةة 

الينةةابيع
411
ووصةة   ان ا دةةكندر قةةد قطةةع ارض الصةةينآمةةن المسةةلمون عبةةر التةةاريخ و. 

 اشعةوانه   يودد هنا  شة  يحميه  من  أورا   لكأ وودد ان الشمس تشرق فوق مياه

تشرق اعتقدوا بان الشمس  وو اعتبار قد ن والشمس الُمحرقة. لتى انه كان هنالك ملرت

. فمةة و يتحةةدث ابةةن النةةدي  عةةن دبةة  يقةةع شةةرقا  مةةن الصةةين تشةةرق األرضمةةن بقعةةة مةةن 

ورا هةاأ وان  ا  ايعن ارض تلة مشرق الشمس  ويتحدث الطبري. 412الشمس من تلفه

يضةةةع يةةةاقول الحمةةةوي السةةةد الةةةذي بنةةةاه و .413القةةةرنين قةةةد وصةةة  ورا  مشةةةرق الشةةةمس

. وكةةذلك فةةابن هشةةام 414تطلةةع الشةةمس منةةه المكةةان الةةذي اييتلةةو الشةةمس   انةةه ا دةةكندر

 .415مشرق الشمس يلةالسد فيما  بنىوال علبة يدلعيان بان ا دكندر قد 

ولقد فسلر مفسرو القرآن اثية المختصة بالشروق  ان  ا القرنين قد  هب إلى مكان 

قةد  علةى ان  ا القةرنينشروق الشمسأ ليث تطلع من مكان فوق األرض. فةالقرآن يةتكل  

". ولقةد قصةد القةرآن بةان "مطلةع الشةمس" "مطلةع الشةمس إلىرللته لتى وص   ادتمر، 
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الةذي يةدل علةى ان معنةى مطلةع الشةمس  األمةركان هدف رللة  ي القرنين نحو الشرق. 

 ابن الجوزي   ويقولهو المكان الذي تطلع منه الشمس. 

بفت،    وابن محيصن  مطلع الشمس"وقرا الحسن ومجاهد وابو مجلز وابو ردا

الوم. قال ابن األنباري  و  توف بين اه  العربية فة ان المطلَعأ والمطلِع 

  ".كوهما يُعنى بهما المكان الذي تطلع منه الشمس

 م ا    إعطائهمن تول  "ا  ي بت ابن الجوزي معنى "مطلع الشمس

ون  ما كان على فع  يفع أ فالمصدر واد  الموتع ياتيان على المفع أ "ويقول

كقوله   المدت أ للدتولأ والموتع الذي يدت  منه"
416
 . 

نستطيع ان نقول بةان المطلةع هةو  فإننا أبنا  على هذه القاعد  اللغوية اوبمعنى آتر 

د نفس المعنى مستشةِهدا   بةالجوهري. فيقةول  المكان الذي تطلع منه الشمس. والقرطبة يلكِّ

مطلِع )بكسر الوم( الشمس هو موتع طلوعها اوالجوهري بان مطلَع 
417
. 

 األرض  وص  لتلك  قد ديش   والقرطبة وابن ك ير قصةَ  من الطبري وقد درة ك   

"دا ه  ديش مر أ فقال له  اهلها    تطلع الشمس وانت  بهاأ فقالوا  ما نبرل 

ا  قالوا  ما هذه العظام؟ قالوا  هذه وهللا عظام ديش طلعت لتى تطلع الشمس. 

  . 418عليه  الشمس ههنا فماتوا قال  فولوا هاربين فة األرض"

ةدواولةاولوا ان  أمحمةد والاةيةثمن القةرآن  الهمواالحقيقة ان المسلمين قد  ان  يلكِّ

 انه . تلك ا ةلعا ال قائمة على الحقيقة الجغرافية والتاريخية والواقع فة زم

  تبناء االسكندر حاجزا من البوابا

 قد سجن بها شعبا  متوحشا  حتى نهاية األيام

والقرآن عن سجن شعب شرير حتى نهاية  الجذور الفارسية لخرافة المنتحل لكلسثنيس

 األيام

ر قةةدما  الشةةرق األودةةك عةةن ودةةوة اعةةدا  لإلنسةةانية مةةن نسةة  الشةةياطين  قةةد تصةةو،

مربوطين فة اقصى الشرقأ وان هل   دوف يُحللون فة نهاية األيام لكةة يهجمةوا علةى 

ليث نقرا عن شخصية شيطانية تحةت العال . واص  هذه الخرافة هة فاردية زراةشتية. 

 ". ادةة  "الضةةحا بأ والمعروفةةة عنةةد العةةرب Azi Dahakةلةةا   او ادةة  ادةةة تةةحا 

وآدةةة . Ahriman مةةن الشةةيطان اهريمةةان ةشةةتيينا" بحسةةب الزردةةة تةةحا ينحةةدر "ا

 Fredun الشرق. قد ربطه البطة  الخرافةة افريةدون اقصىدب  فة  إلى مربوط  تحا  

والضةحا  هةو شةيطان  .ةشتيين ينام منذ آ ف السنين علةى  لةك الجبة االذي بحسب الزر

. 419لادةة والةفأ ودةتة عيةون افةواهرالوس واةوث  ةتنينأ ولةه اواة اوعلى شك  اعبان 

 ايضةةاهةة   قةةد اصةةبحواشةةيطانة  عةةن شةةعب   مسةة و   الضةةحا   اصةةب،وفةةة وقةةت  لةةق 

 مربوطين معه فة نفس المنطقة.  
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ينةةام  Keresaspa باادةمه كريسادةة آتةةرأ هنةا  بطةة  ةشةةتيةاوبحسةب الكتةةب الزر 

ه ويهج  على طِ بُ الضحا  فة وقت النهاية من رُ  ودوف يُح . على الجب  بقرب الضحا 

 ودوف يواده الضحا  ويقتله. أكريسادبا البط َ موكان ظ قِ العال . ولكن دوف يُو

 بصةةور    مربةةوط   ن عبةةر تةةاريخه  بةةان الضةةحا يوةشةةتاالزرانةةه قةةد آمةةن والحقيقةةة 

الةذي  المنتح  لكلسة نيس ترافة اداسدب  فة الشرق. وهنا نرا  علىمع شعبه  مستمر   

قهةا علةى طبل  قد بالنسبة للضحا  وشعبه الشيطانةأ ولكنه ةشتيةا  شك نسخ الخرافة الزر

دونة قةد لجةزه  تةمن بوابةال قعى ان ا دكندر الماةَ  ذيال أالشعب الهمجة والبربري

"الخرافة النصرانية مةن  و لك فةأ Huns هنز اصبحواقد بناها بين طرفة دب . هل   

أ ودةةو  A Christian legend concerning Alexander دهةةة ا دةةكندر" 

 metricalا  سةةةم، فةةةة الكتابةةةة السةةةريانية المنسةةةوبة ليعقةةةوب السةةةرودة والمُ  ومةةةادو 

homily on Alexanderههةذه الكتةب والمصةاةر ادة  الضةحا  وشةعبقةد ادةتبدلت . ف 

. ومعةروف بةان ومةادو دةو   اتيةراالشيطانة بالشعب الهمجةة المتةولش الةذي صةار 

قةد ادةتعاروا ادة  دةو   المنتح  لكلس نيس الكتلاب السريان الذين بنوا كتاباته  على كتاب

لذي  كر دو  ومادو  ليس كشةعب مسةجون تلةف بوابةال أ امن دفر لزقيال ومادو 

او رةم او دد فة زمانهأ ولكن كشعب دوف يظهر فة األيام األتير . ومن اد  مرادعة 

 لةةك بتفصةةي أ فةةإننة اعيةةد القةةارئ إلةةى كتةةابة عةةن األيةةام األتيةةر  فةةة القةةرآن والكتةةاب 

 .المقدس

ياطين الذين اصبحوا مربوطين فة اقصى الشةرق   فالشبالنسبة للخرافة الزراةشتية

أ Mazendarian Demons بالشةةةةةياطين المزنةةةةةداريان يُةةةةةدعون فةةةةةة كتةةةةةاب ةنكةةةةةارة

 إلةةىقةةد تةةذمروا  Khvaniras. والشةةعب فةةة ارض 420تطيةةرون دةةدا بةةانه ويُوصةةفون 

وهةو ). 421تطيةرون بةانه طين تةد هةل   الشةيا -الفاردية الخرافية الشخصية- افريدون

ا  القرآن. ففة القةرآن يشةتكة الشةعب الةذي  ر الذي نراه فة المنتح  لكلس نيسنفس التذما 

نفةهأ احركةة دةحرية فةة بدون يةفروا .ومةادو ( ي القةرنين تةد دةو   إلةى   يفقه قو   

. للهجوم على العال دوف يُطلقون  األيام؛ لين ذن لتى نهاية يطايعزل هل   السكان الشي

فيهةاأ ليةث يسةتمر هنةا   إيةاه  نا  دةادِ  بوادطة المنخر اليمين مرتفعةة  افريدون وقد عم  

. اة  ابةاة ال ل ةين مةنه  وفة المنخر اليسار قد تلةق صةخورا   البارة. القاراال لج والشتا  

 .  422ودجن الباقة

الةذي قةام عليةه دةرة المنتحة   األدةاسهةة  ةشةتيةابةو شةك ان هةذه الخرافةال الزر

 اصب،. وهذا الشعب األياممن دهة ا دكندر ودجنه الشعب الخطر لتى نهاية  لكلس نيس

 أ نسةتطيعالمي ولوديةة األدادةالفة الكتابال السريانية الولقةة دودةا  ومادودةا . وبهةذه 

"الشةمس تطلةع بةين قرنةة شةيطان" خةاريكما نقله الب نفه  قول محمد ان
423
 لةك نسةبة  . 

للخرافال الفاردية األص  ان آدة ةلا  ونسله مربوطون فة اقصى الشرق عنةد مطلةع 

ليةث  ألةول ا دةكندر" بانسجام مع الكتابةة السةريانية "ترافةة نصةرانية. وايضا الشمس
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بالقرب من المكان الذي تشةرق منةه الشةمس.  ومادو و  نقرا بان الشياطين تعيش مع د

 إ  يقول الكاتب السريانة 

ان دحرته   إ عصابة من الشياطين.  الف"بجانب ك  رد  منه  يقف م ة 

  424من ك  دحر  الممالك" اعظ 

ر ةشةةتيةاالفاردةةية الزر المي ولوديةةاوهةةو بالحقيقةةة يرتكةةز علةةى  فةةة ان أ التةةة تصةةول

. ولكن فة فتةر   لقةة كمةا نةرا فةة الكتةاب مسجونةشياطين قصى الشرق هنا  دكان ا

هةةل   السةةكان الشةةياطين بوادةةطة شخصةةية أ قةةد ُدةةجن Dinkard التادةةع مةةن ةنكةةارة

ويسةةتمر كتةةاب  معدنيةةة. ابنيةةةو لةةك مةةن تةةول . Kai-Us ترافيةةة تحةةت ادةة  كةةاي اوس

مةن  هةذه السةجون المعدنيةة فةة ودةك دبة    بنةىقةد  Kai-Usان كاي اوس  ةنكارة  اكرا  

مةةن هةذه السةةجون كةةان مةةن  ا  وان والةةد ؛Caspian Seaدلسةلة دبةةال تقةةع دنةوبة بحةةر 

ل. وان كةةاي اوس قةةد كريسةةتاواانةةين مةةن  أواانةةين مةةن فةةو   أواانةةين مةةن فضةةة أ هةةب

الةةذين  Mazonik demons مازونةةك ادةةتخدم هةةذه السةةجون المعدنيةةة لسةةجن الشةةياطين

شاقة  اشغالكانوا يخربون العال . وانه وتعه  تحت 
425
. 

 والكتابات السريانية التي قامت عليه الخرافة في المنتحل لكلسثنيس 

راينةةا بحسةةب دةةور  الكهةةف ان المكةةان الةةذي انتهةةت إليةةه رللةةة  ي القةةرنين هةةو 

أ وان هنةةا  شةةعبا  قةةد اشةةتكى لةةذي القةةرنين عةةن شةةعب دةةو  "السةةدان" دةةبون عاليةةان

ومادو  انه ُمفِسد  فة األرض. وطلبوا منه ان يبنة بيةنه  وبةين دةو  ومةادو  رةمةا  اي 

ددا  مةن لديةد فةة الفتحةة  دد كبيرأ ويحجز عنه  دو  ومادو . وهكذا عم   و القرنين

مةادو  لتةى نهايةة األيةام. ليةث دةوف يهةدم هللا التة بين طرفة الجبلينأ ولجز دو  و

  لك السدأ وياتة دو  ومادو  لمحاربة العال . 

)ولةو بةدون  كةر دةو  ومةادو   وتلك القصةة نراهةا فةة كتةاب المنتحة  لكلسة نيس

عةن القةرآن  ولكن شعبا متولشةا( وفةة الكتةابتين السةريانيتين اللتةين اعتمةدتا عليةه. ففكةر 

بةين دةو  وبقيةة دةكان العةال أ وبنةا  دةد مةن تةول  عظيما   طبيعيا   دبلين يشكون لادزا  

فةة   ترافةة مودةوة األصة مودوة  بين هذين الجبلين هةة فةة الحقيقةة فةة  إ وق فتحة

م   نسةخة يونانيةة لكتةاب المنتحة  لكلسة نيس دةرةا   مةنكتاب المنتح  لكلس نيس. دوف اقةدِّ

دةةكندر. وهةةذه النسةةخة لكتةةاب المنتحةة  لكلسةة نيس هةةة المعروفةةة عةةن بوابةةال قةةد بناهةةا ا 

.   in Cod. B (III, cap. 29 ed. Didot, p. 112 seq.)أ بنسةخة كةارل مةولر

كانت قد نُشرل من مولر. وكان مولر قد اعتمد فةة تردمتهةا علةى مخطوطةة  Cod. Bو

 .Bibliothèque Nationale of Parisفرنسةا -المكتبةة الوطنيةة بةاريسمودةوة  فةة 

سأ قةد كتةب لكلسة ني. بالنسةبة لكتةاب المنتحة  0615426لةه رقة  وهةو  Cod. Bوالتةدوين 

 فيها يقول  ردالة ألمها دكندر 

"لقد وددُل هنا  شعوبا  ك ير  تاك  لح  الناس وتشرب ةما ه  كما تشرب 

الشعوب شرير   ولكن ياكلونه . ونظرا لكون تلك أالما . وه    يدفنون موتاه 
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أ دوف اانسانانه  بهذه الطريقة التة يتغذوا بها على لح  من دداأ وتوفا 

من تول فسقه  الكريهأ فقد تضرعت هلل. وقد تقدمُت بقو   األرضيدنلسون 

تده  ووتعُت معظمه  تحت السيف واتضعُت ارته . ومن ك  دهة قد 

  ان ا دكندر ملك تده أ من العالة والدانة. ففة دماعه الشكاواتعالت 

هناأ قالوا "انه دوف يقت  الك أ ويخرب مدننا ويقهر  إلىدونيين قد دا  قالم

شعب يضغك  المنطقة فتبعوا بعضه  البعض فة ا نطوق تار    الجميع".

 22بين بعضه  بعض فة ا نطوق تاردا. ومن هل   كانوا سبِّ مُ  أعلى شعب

بين دبلين عظيمين يسميان  انفسه وا ان لجز إلىملكا. وقد لحقت به  بقواتة 

انهما  إ مخر أ  او". و  يودد منفذ لهذين الجبلين العظيمين صدرا الشمال"

يرتفعان فة العلو فوق  يوم السما . وهذان الجبون يمتدان بعيدا ددا بحيث 

ارض كذلك  العظي أالشمال من البحر  والشمال نحوددان عن اليمين  انهما

الظوم. وهكذا فكرُل بك  طريقة ان يُمنع عنه  الخرو  من  لك الجبلينأ اي 

المدت  بين الجبلين كان و  فيها.امنعه  من الخرو  من المنطقة التة ُلِشروا 

العظي  بك  قلبة  لإللهقد تضرعت  فإننة اترا راعا. مر   46العظيمين 

 02ركا وتقابو لتى مسافة فتح أالعظي  الجبلين قد امر االهودمع صوتة. و

فة ا رتفا .   را  61و را   02بوابال نحادية بعرض هنا  عملُت و را . 

وديلة  اي اولتى انه   النار و  الحديد … وطليته  من الدات  والخار    

دوف تقدر ان تح  النحاس. فالنار قد ُدربت تد الحديد والحديد قد  اترا

ك  والد  الحجار ؛من  آتراذه البوابال بنا   تحط  وتبع ر. وقد عملت ةات  ه

ولقد انهيت  ُدمك.  را  61وطول   را  21و را  عرض  00عبار  عن 

البنا  من تول وتع مزيج من القصدير والرصاا فوق الحجار أ وطليت 

يقدر ان يعم  شي ا تد تلك البوابال. ولقد  الدفوق الك أ بحيث ان   … 

 . 427ملكا قد لبست هنا " Caspian Gates. 22دميته  

محمد  والاةيثوالقرآن  من كتاب المنتح  لكلس نيسا المقطع عندما نقارن بين هذو

هةو وادةع. فهةو يةدلعة بودةوة  لكلسة نيسمتعدة .   شك بان تيال المنتحة   امورا  نولظ 

ا . وان هةةذين لةةادز طبيعةةة مللةةف مةةن دبلةةين عةةاليين دةةدا بحيةةث يصةةون  يةةوم السةةم

لتةى ان فةة مقةدورهما دةجن شةعب كبيةر عةن بةاقة دةكان العةال .  أالجبلين ممتةدان دةدا  

 أ كما دبق و كرنا اعوه  امه إلىا دكندر  اردلهاونرا  لك فة الردالة التة 

يان عظيميتلف دبلين  انفسه "لقد تتبعته  بقواتة لتى لصروا   )صدران يُسمل

يصون  إنهماهذين الجبلينأ من ليث  إلىمدت   اوفو يودد مخر   . الشمال((

لادزان  إنهمامسافة بعيد  ددا بحيث  إلى يوم السما  فة ا رتفا أ ويمتدان 

  .428البحر الكبير ... باتجاه ارض الظوم "  إلىعن الشمال واليمين 

 المةذكور  فةة كتةاب المنتحة  لكلسة نيس األرض اقصةىعةن ا نولظ بةان الجغرافية

بةان الكتةاب يسةمة  ايضةاهما متطابقةة مةع مةا دةا  فةة القةرآن.  لةظ  أوتفاصي  الجبلين

نةةراه فةةة القةةرآن. والفجةةو  بةةين الجبلةةين ليةةث  ايضةةا األمةةر الةةذي أالجبلةةين ب "السةةد"

للفجةةو  بةةين  ة  قةةطابِ مُ  ةهةة أالبوابةةال بنةةى ا دةةكندر بحسةةب كتةةاب المنتحةة  لكلسةة نيس قةةد

 السد. ب القرآن قد اقام  و القرنينالجبلين ليث بحس

 الذي ادتشهدل به   نقرا فة الجز  من كتاب المنتح  لكلس نيس



  القرآن والتاريخ 216

 

  جانية ليست للبيع()نسخة م 

 

قد تضرعت  فإننة اترامر   . راعا 46"والمدت  بين الجبلين العظيمين كان 

ر الجبلين فتحركا العظي  قد ام واالهالعظي  بك  قلبة ودمع صوتة.  لإلله

  را ".  02وتقابو لتى مسافة 

   96 واثيةونقرا فة القرآن فة دور  الكهف 

َدفَْيِن قَاَل انفُُخوا َلت،ى إَِ ا َدَعلَهُ نَارا   ."آتُونِة ُزبََر الَحِديِد َلت،ى إَِ ا َداَوا بَيَْن الص،

  ."قَاَل آتُونِة اُفِْرْ  َعلَْيِه قِْطرا  

   اثيةهذه  شارلا   ويقول القرطبة

"بين الصدفين" قال ابو عبيد   هما دانبا الجب أ ودميا بذلك لتصاةفهما اي 

هما دانبة  يقول "الصدفان إ  نفس المعنى نجده فة الرازي. 429 لتوقيهما"

 .  430يتقابون" ألنهماالجبلين 

. مةةع الفةةرق ان لمةةا نجةةده فةةة كتةةاب المنتحةة  لكلسةة نيس ممااةة    وصةةف   انةةهبنولةةظ 

يتقةابونأ المنتح  لكلس نيس قد دع  ا دكندر ان يصةلة لتةى دةانبة الجبلةين العظيمةين 

   كذلك. اصبحامحمد قد وتعهما كمتقابلين ةون ان يذكر كيف  بينما

لشةةعب عةةن امحمةةد  والاةيةةث حةة  لكلسةة نيسهنةةا  تشةةابه بةةين وصةةف كتةةاب المنت

 المتولش المسجون تلف السد

نولظ فة وصف ا دكندر للشعب الهمجةة الولشةة الةذي قةد دةجنه تلةف دبلةين 

  انهة  يةاكلون لحةوم النةاس لدردةة انهة    يةدفنون موتةاه  بة  بحسب المنتحة  لكلسة نيس

  نه . كما نقراياكلو

"وددل هنا  اقواما  ك ير  ياكلون لح  بشر ويشربون ةماَ ه  كالما أ فه    

  يدفنون موتاه  ب  ياكلونه ".

موتةاه  نجةده فةة الاةيةث محمةد.  تاكة  بانهةانفس الوصف من دهة هذه الشعوب و

   ومادو    لمحمد يصف به يادو وال علبة لدي ا   من القرطبة فقد نق  ك   

- "قي   يا ردول هللا صفه  لنا. قال  ه  اواة اصناف صنف منه  ام ال األرز

عرته وطوله دوا   وصنف -بالشام طول الشجر  عشرون ومائة  را   شجر

وصنف يفترش ا نه ويلتحف باألترا.   يمرون بفي  و  . نحوا من الذرا 

     431يشربون انهار الشرق"… من مال ولش و  تنزير إ  اكلوه وياكلون 

دا  قةول محمةد مةن  أمنقو   من لذيفة أابن الجوزي لدي ا لمحمديذكر  ن دةو  املكِّ

  موتاه   ياكلون  ومادو 

"وروا شقيق عن لذيفةأ قال  دالت ردول هللا صلى هللا عليه ودل  عن 

لف امةأ   يادو  ومادو أ فقال  يادو  امةأ ومادو  امةأ ك  امة اربعمائة ا

ك  قد لم   أالف  كر بين يديه من صلبه إلىيمول الرد  منه  لتى ينظر 

السول؛ قلت  يا ردول هللا صفه  لناأ قال  ه  اواة اصنافأ صنف منه  ام ال 

؛ قلت  يا ردول هللا وما األرز؟ قال  شجر بالشامأ طول الشجر  عشرون األرز

نف منه  عرته وطوله دوا أ عشرون ومائة ومائة  را  فة السما ؛ وص
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وصنف منه  يفترش الده   . را أ وهل   الذين   يقوم له  دب  و  لديد

و  يمرون بفي  و  ولش و  دم  و  تنزير إ   باألتراأا نهأ ويلتحف 

مقدمته  بالشامأ وداقه  بخرادانأ يشربون انهار  .اكلوهأ ومن مال منه  اكلوه

طبرية" المشرق وبحير 
432
 . 

للبخةاريأ يةتكل   اتةرا الاةيثفة نفس الحديث المنقول من ابن الجوزي كما فة و

الةةذي يتفةةق مةةع دةةرة كتةةاب المنتحةة   األمةةرأ ومةةادو محمةةد عةةن العةةدة الغفيةةر لجةةو  

دةةيكون "مةةن يةةادو   األتيةةر  األيةةامعةةدة المسةةلمين فةةة  عةةن. فيقةةول محمةةد لكلسةة نيس

مةن المسةلمين  اك ةرمةر   الفاي لوالة  أسعمائة وتسعة وتسعين ومنك  والد"ومادو  ت

ينمجتمع
433
  . 

لقبيلةة  إتافةقبيلةأ  20عبار  عن  ومادو ولقد  كر البال ون المسلمون بان دو  

األتةرا بقيت تار  السد وهة   اترا
434

 ا انةا وعشةرينأ اي أ. نولةظ بةان عةدة القبائة 

الشةعوب  بةانه  الةذين وصةفه  المنتحة  لكلسة نيس أوعشةرين ا انةةملةو  مطابق لعةدة ال

 . المنتح امه بحسب  إلىكما كتب ا دكندر عنه   أالمتولشة

ة والنسخة اليونانية السريانيما جاء في الكتابة  اتفاق خرافة بناء السد القرآنية مع

  لكتاب المنتحل لكلسثنيس

 بوابةة   بنىلول ا دكندر" ان ا دكندر  نجد فة الكتابة السريانية "ترافة نصرانية

. المجةر-وكان الهنةز شةعبا  قةد اتةى مةن آدةيا ودةكن هنجاريةابين دبلين لكة يسجن الهنز. 

ون بحمةول وقد الت  مناطق من اامبراطورية الرومانية الشرقية والغربية. وكانوا يقوم

لةون بهة . لةذلك اصةب،  بربرية فة عمق اامبراطورية الرومانيةأ ويسةلبون السةكانأ وينكل

ة اامبراطوريةة  الهنز هةو الشةعب المتةولش بحسةب كاتةب الردةالة السةريانيةأ الةذي يهةدِّ

لون دةز ا  الرومانيةأ ليث كان ك يرون من السريان يسكنون آديا الصغرا هامةا   أ ويشةكِّ

فةةة آدةةيا الصةةغرا. فةةاراة الكاتةةب ُمسةةتخِدما  ترافةةة  مةةن نةةوا  اامبراطوريةةة البيزنطيةةة

 السريانية فنقرا فة الردالة أ ان يسجن الهنز لتى نهاية األيام. المنتح  لكلس نيس

كما " فقال له دنوةه لنعم  بوابة من نحاس ونغلق هذه الفتحة.  الملك "قال 

لداة من الذين يعملون  آ فاواة فدعا الملك  وامر. "يامر دولتك  دوف نعم 

يعملون فة النحاس. ووتعوا النحاس والحديد  آ فواواة  أفة الحديد

 02الطين. ا  اتوا به وعملوا منه بوابةأ طولها  اانسانوعجنوه كما يعجن 

 02طولها  واثتربين الجب   فلية  د . وعم  عتبة  ا ر  1وعرتها ا ر  

وابلتها فة الصخر بين الجبلينأ وت بتت بوادطة النحاس والحديد. وكان   را أ

عليا بين الجبلينأ  . ولقد عم  عتبة  ا ر  3ارتفا  العتبة السفلى عبار  عن 

فة ت بيتها ببر يين  ايضاينا ستعِ  را أ وابتها فة صخور الجبلينأ مُ  02طولها 

طو . وةت  البر يان فة الصخر بمقدار  ا ر  02عبار  عن ك  منهما 

صخر من تلف  إلى من صخرتنفذ من لديد  عم  برا ة راعين. ولقد 

البوابة. وابت راس ك  بر ة فة الصخر. ف ب،ت البوابة والبرا ة. ووتع 

الذي  دا  الهنز ولفروا الصخر إ ابعمق. بحيث  إياها و  دتِ مسامير من لديد مُ 

تحت عتبة الحديدأ لتى ولو نج، الردال الُمشا  ان يعبرواأ لكن الفرس وراكبه 



  القرآن والتاريخ 211

 

  جانية ليست للبيع()نسخة م 

 

بوادطة البرا ة.  ادف  إلى لك طالما ان البوابة م بتة . يعجزان عن العبور

وانزل هنا  برا ة من لديد ودعلها  أعتبة دفلية وربطها بالبوابة ولقد ةق، 

المبنية للقلعة هنا . ودا   Shushan تتعلق فة دهة والد  م   بوابال شوشان

كما يجب   اثترتلو  ا  والد واوتاةهاوطلوا البوابة  ونحادا   وا لديدا  بالردال ودل

من لديد  من لديد فة الصخر. وةق مفتالا   الطين. ولقد عم  بر يا   اانسان

وابة وت بتت"من نحاس ا لقها بها. فوقفت الب ا   قفا را . وعم   02طوله 
435
 . 

يةةةدلعة ااعجةةةازيون بةةةان بنةةةا  السةةةد هةةةو نةةةو  إعجةةةاز قرآنةةةة. ولكننةةةة ارا هةةةذه 

 التفاصي  السريانية تستحق ااعجاز اك ر من دم  القرآن القصير .

مةن كتةاب  29 ااصةحالهذه البوابة فة الكتابة السريانية مبنيةة علةى  إقامةوترافة 

 .Müller’s Greek MS بـبحسب النسخة اليونانية لمولر المعروفة  المنتح  لكلس نيس

C
436
 ادةلوبولقد لخ،د القرآن هذه الخرافة فة بعض عبارال قصير أ وهة كما نعلة   .

 من دور  الكهف  96يتميلز به محمد. فنقرا فة العدة 

َدفَْيِن قَا َلت،ى إَِ ا َدَعلَهُ نَارا   .َل انفُُخوا"آتُونِة ُزبََر الَحِديِد َلت،ى إَِ ا َداَوا بَيَْن الص،

    الُمذاب.القطر هو النحاس  ."قَاَل آتُونِة اُفِْرْ  َعلَْيِه قِْطرا  

فالقرآن يقةول لنةا كيةف ان  ا القةرنين قةد مةم الفةرا  بةين الجبلةين بالحديةد. وعنةدما 

ةةة الحديةةدأ قةةد افةةر  عليةةه نحادةةا    لمصةة  مةةودز القرآنةةة هةةو مطةةابق  . وهةةذا الُمةةذابا   ُلمِّ

أ مةع الفةرق ان الكتةاب اليونةانة يرينةا كيةف ان البوابةة اليونانة لكتاب المنتح  لكلسة نيس

بُنيت من لديد ونحاس وطُليت من نحةاس ولديةدأ بينمةا القةرآن دعة   ا القةرنين ان يمةم 

 ا  طوه بالنحاس الُمذاب. . الفرا  بين الجبلين بالحديدأ مشكِّو ددا  

أ لمساعد  القارئ ان يقارن بين السرةينأ نلفت ا نتباه لكلمال المنتحة  لكلسة نيسو

 .Cod. B (III, cap. 02 صةفحة 29 وااصةحال أال الةث كةوة ب أنسةخة كةارل مةولر

29 ed. Didot, p. 112 seq. 

مةن مخطوطةة مودةوة  فةة المكتبةة الوطنيةة فةة  Code Bة ب لقةد نشةر مةولر كةو

ولقةد . 437 0615رقة   و. وكةوة ب هةBibliothèque Nationale of Parisبةاريس 

دبق واشرل إليها دابقا. اعوة واتع شي ا  من ند بنا  دجن الشعب المتولش كما دا  

   هذه المخطوطة فة

 را . وهنا  عملت  02على بعد الجبلين فاقتربا وتقابو  امرالعالة قد  وااله"

من الخار   ا را  ودتين  را  ارتفاعاأ وطليته 02بوابال من نحاس بعرض 

تقدر ان ترتة  اترااي وديلة  اوالحديد  او. بحيث انه   النار والدات .

قد النحاس. لتى ان الحديد قد تبع ر من تول قوتها. وةات  هذه البوابال 

 را  ارتفاعا ودتين  21 را  عرتا و 00نها من لجار أ ك  م بنا    عملتُ 

البنا  من تول وتع القصدير  قد انهيتُ  أ لك . وبعد ما عملتُ  را  ُدمكا  

يعم  ان  إنسانك  شة أ بحيث ل  يستطع اي  ةاهنا  والرصاا فوق الحجار أ 

. اانين وعشرين ملكا قد دجنت Caspian Gates اتد البوابال. ودميته شي ا  

 . 438البوابال"من تول هذه 
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. وهذه الفكر  نراها نل يعلوه او نل ان ينقب فيه لذلك بعد طلة البوابال ل  يستطع الد  

   "فََما اْدطَاُعوا اَن يَْظهَُروهُ َوَما اْدتَطَاُعوا لَهُ نَْقبا ".  97اثية ُمعب،ر  فة القرآن فة 

 الهنز سوف يخرجون من سجنهم ويهجمون على العالم

ا دةكندر  قةد نقةشلةول ا دةكندر"أ  ترافة نصرانية“لـ ريانة بحسب الكاتب الس 

دوف يزةاة فة العال أ لدردةة ان  األتير  األيامان الشر فة  فيها على البوابةأ يقول نبو   

ة د الكاتةب هللا دوف يحط  البوابة ويطلق درال الهنةز الةذين دةوف يحطمةون العةال . فيلكِّ

العةال   امة يةدين  لكةة دكندر قد تنبا ان الرب دةوف يحطة  البوابةة السريانة اةلعا ه ان ا
439

  من دور  الكهف 91 اثيةر نفس الفكر  فة . ونرا القرآن يكرِّ 

بِّة ن ر، َذا َرْلَمة  مِّ ـٰ ا َ  ."قَاَل هَ  َوَكاَن َوْعُد َربِّة َلقل ا"  .فَإَِ ا َداَ  َوْعُد َربِّة َدَعلَهُ َةك،

قةةد فُةةت، بقةةدر للقةةة  ل ك يةةر  ان السةةد الةةذي بنةةاه  و القةةرنينولقةةد اةلعةةى محمةةد مةةرا

اصةابعهصغير  قد عملها فة 
440

زودةة زيةد بةن لاراةة التةة  دحةش ت. وتقةول زينةب بنة

 كان قد تبناه محمد ا  تزودها محمد 

ليه ودل  ةت  عليها فزعا يقول    ان النبة صلى هللا ع"عن زينب بنت دحش

، اليوم من رةم يادو  ومادو  تِ   إله إ  هللاأ وي  للعرب من شر ما اقتربأ فُ 

م   هذا. وللق بإصبعه وبالتة تليهاأ فقالت زينب  فقلت  يا ردول هللاأ انهلك 

وفينا الصالحون؟ قال  نع أ إ ا ك ر الخبث"
441
 . 

السةريانية مةن ليةث ان السةد دةوف يُفةت، هنا نةرا تسةاوي فكةر  محمةد مةع الفكةر  

 لمحمد   و  مااِ مُ  هرير  لدي ا   ابوولقد نق  عندما يزةاة الشر او الخبث. 

فت، هللا ‘رتة هللا عنهأ عن النبة صلى هللا عليه ودل  قال   "عن ابة هرير 

. وعقد بيده تسعين"’من رةم يادو  ومادو  م   هذا
442
 . 

محمةةد فقةةد آمةةن المسةةلمون ان السةةد زمةةن محمةةد قةةد فُةةت، فتحةةة  قةةوالاوبنةةا  علةةى 

بعد يوم نسبة  زةياة الشر فة العال  صغير أ وهذه الفتحة تزةاة يوما  
443

  . 

المذكورة للشعب المتوحش المسجون من االسكندر في "خرافة  األوصافتشابه بين 

   ومأجوجن محمد لجوج من جهة االسكندر" والوصف الُمعطى م نصرانية

الند السريانة يتحدث عن هل   الشعوب التة لجزهةا ا دةكندر تلةف بوابةال و

دةرعة هةل   المتولشةين بهةذه . فيتحدث الكاتب عن وتعها بين دبلينولديدية نحادية 

   الكلمال

   444من الريال العاصفة" ادر "انه  

   97 واثية( 20) األنبيا   فة دور ومادو دو  نرا درعة 

  فُتِحت يادو  ومادو  وه  من ك  َلَدب  يَنِسلُون".  إ ا"لتى 
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 القرآنية  اثيةمة فة هذه يعلِّق ابن الجوزي على كلمة "يَنِسلُون" الُمستخدَ 

"وهو مقاربة الخطو مع اادرا أ كمشة الذئب إ ا باةر" 
445
 . 

انهةة   فيقةةول عةةنه ويسةةتمر الكاتةةب السةةريانة واصةةفا هةةل   الشةةعوب المتولشةةةأ 

صةرتة كة  والةد اقةوا ومسةمو .   rumorادر  من الري،. وصوته  له تةجيج قةوي

األددمن صرتة 
446
الشةعوب التةة  اصةوالعن  يذكِّرنا فة قول محمد فة الطبري لك . 

  بقرب ليث تشرق الشمس. فيقول ومادو تعيش فة منطقة شعوب دو  

  لسمع الناس من دميع اه  الدنيا هدل  اصواته جيج "لو  ك ر  هل   القوم وت

".وقعة الشمس لين تطلع
447
    

  ه  فة الكتابة السريانية وهو انتاا لهل   المتولشين وهنا  وصف 

. واألرض" ادر  من الري، العاصفة. فه  دحر  يركضون بين السما  

    448.رماله  تبرق م   البرق الُمرعب"وومركباته  وديوفه  

محةاربين عظمةا . ورمحةاه   اصةبحواالكاتةب ان يقةول انةه مةن تةول السةحر اراة 

الشةةرق  للمي ولوديةةا طبعةةا ادةةتناةا  السةةحرية تصةة  السةةما  لكةةة تةةل ي دةةكان السةةما . 

كانةةت مللفةةة مةةن دةةبعة طبقةةالأ الطبقةةة السةةما  قريبةةة  مةةن األرض. إ   اودةةطيةأ كانةةت

وهةذه المي ولوديةا نراهةا ُمعب،ةرا  وهةة مسةكونة مةن بشةر.  األرضأالسفلى منها قريبة من 

وهةةذه الخرافةةال مةةن دهةةة هةةذا الشةةعب عنهةةا بوتةةول فةةة معةةرا  محمةةد لهةةذه الطبقةةال. 

مةن  ومةادو عنةدما يخةر  دةو  انةه محمد. فيقةول  اقوالفة  ايضاعنها  المتولش ُمعب،ر  

ول . ودوف يهرب دةكان العةال  مةنه . اة  يقةاألنهارالسد دوف يشربون مياه العال  ومياه 

   محمد

ما ِ  ما ِ  أ"فَـيْرُموَن بِِسهاِمِهْ  إلـى السل فَـيَقُولُوَن  قَهَْرنا  أفَـيْرِدُع فِـيها َكهَْي َِة الدل

ماِ " أاْهِ  األْرضِ  َوَعلَْونا اْهَ  السل
449
 .  

  وصف لطوله  الخرافةفة الكتابة السريانية هنا  

."طو    ا ر دبع  إلى"ك  والد من دتة 
450
   

للشةعب  ةشةتيةامةن وصةف الكتةب الزر له  كعمالقة فة الطول مشتق   الوصف اوهذ

لبسةه   أ لذلك قدالذي كان يهدة العال أ وland of Mazendaranالشيطانة الساكن فة 

النصةوا مةن " التاريخ. رادةع عةن طةوله  الخيةالة فةة كتةاب ةنكةارةعبر ك   افريدون

   451".الفهلوية

د فكر  الطول الخيالة  فالاةيث . فقد  كر بان دةو  ومادو دو   ألفراةمحمد تلكِّ

بقةدر  ا راعة 021 األصةنافيبلةغ طةول كة  والةد مةن هةذه  اصةناف اةوث  هة  ومةادو 

.األرزشجر  
452
    

  الكاتب السريانة عن هذا الشعب المتولش انه يقول 

     453يمولأ ويشربون ةما  الناس والحيوانال". ك  شة  ادساة"ياكلون 
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  ل. يقول الكاتب بالنسبة لولشيته والحيواناهذه الشعوب ةما  البشر تشرب و

"عندما يذهبون للحرب ياتون بالمرا  الحبلىأ ويوقدون نارا ويربطون المرا   

 ن دسمها فيخر  الطف  مشويا."  والنارأ ويطبخون ابنها ةاتلها ويشو امام

أ قةائو انهة  ومةادو لجو   ممااو   قد اعطى وصفا   د راينا دابقا كيف ان محمدا  ولق

"  يمةرون بفية  و  ولةش و  تنزيةر إ  اكلةوه يةاكلونه أ فيقةول    يدفنون موتاه  بة  

 .454وياكلون من مال منه "

ك  هذه الحقائق تلكد بةان الخرافةال السةريانية عةن دةو  ومةادو  كانةت منتشةر    

ال ك يةةةر  فةةةة شةةةبه الجزيةةةر  العربيةةةةأ وان محمةةةدا  كةةةان مطللعةةةا  علةةةى هةةةذه عنةةةد دماعةةة

 الخرافال. 

الرجال  وأمة، ومأجوجموقع الجنة، خلف جوج الجغرافية البدائية والخرافية عن 

  . ، تترك تأثيرها على محمدمانين وأمةالكالب 

 أ  فةة ديلةهالجغرافيةة البدائيةة والخرافيةة التةة كانةت منتشةر محمد األفكةارقد تبنى 

إ  نةرا افكةاره تتفةق مةع مةا كةان يظةن . األودةكمتعةدة  مةن دةكان الشةرق  ام و لك فة 

بعض الشرق اودطيين عما نجةد فةة طةرف األرض مةن امة . ومةن بينهةا نةذكر كيةف ان 

فةة الةذين يعيشةون  -لةول ا دةكندر بحسب الكتابة السريانية ترافة نصةرانية-المواطنين

     عن موقع دنة هللالإلدكندر يكشفون  أاألرضطرف 

. اداب الرد   "التة تعيش من ورائه  ؟ األم من هة   داله  ا دكندر "

الكوب هنا  -أ ومن ورا  الردالالكوب-والردالالمسن "انه  بيت امارةاث 

ولكن فقك دبال  .  يودد دكان بشر Menine. وتلف مملكة Menineمملكة 

والحيال  األفاعةليث تعيش  أودهول وكهوف مرعبةمخيفة وتول واوةية 

بسبب انها دوف  أبحيث ان الناس   تستطيع ان تذهب هنا  .السامة الخبي ة

 ادو شة أ و  يودد هنا  ُمقفر  فاألراتةتُفترس وتباة من الحيال. 

الخراب. ومن تول تلك الجبال يظهر فرةوس هللا من بعيد"
455
. 

كلمةةةة فمةةة و علةةةى الكاتةةةب السةةةريانة. زراةشةةةتية   شةةةك هنةةةا  تةةةاايرال فاردةةةية 

Menine  مشةةتقة مةةن شةةعب   بةةد أ األرضالمةةذكور  كشةةعب فةةة طةةرف  Mazonikأ 

الكتاب التادةعأ  – بحسب كتاب ةنكارةوقد راينا كيف انه وهو شعب مللف من شياطين. 

ودةجن هةذا  أمعةدنيا   لةادزا    أديةوهو شخصية ترافية فار أKai-Us كاي اوس بنى قد

كانوا تطرين على العال " انه " بسبب أالشعب الشيطانة
456

 Menine. اعتقد ان الكلمةة 

إ  نجةةد ك يةةرا  مةةن المفةةرةال  .Mazonikمةةن الكاتةةب السةةريانة لكلمةةة  ةتهج ةة دةةو هةةة 

  والكتابال السريانية بطريقة  ير ةقيقة.  مكتوبة فة المنتح  لكلس نيس الزراةشتية

مةن كتةاب المنتحة   ةمشةتق األرضالكوب الذين يعيشون فةة طةرف –الردالفكر  

والسةريانية. إ  قةد تةاا،ر المنتحة   ليث نراه  فة معظ  النسخ بما فيه األرمنيةة ألكلس نيس
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فةةة رالوس     أ ليةةث نةةرا بةةان الملحمةةة تصةةور لنةةا ردةةالجةةامشملحمةةة دلكلسةة نيس ب

 ليوانال. 

الردال  وي رالوس الكوب فةة نفةس المكةان الةذي  ا  قد وتعمحمدليس  ريبا ان 

.  كمةا ومةادو و لةك تلةف دةو   أمن دهةة ا دةكندر" وتعه  كاتب "ترافة نصرانية

   لإلدكندر إلى طرف األرضة مو  نرا من لديث محمد عن مرافق

 أا  مضى به إلـى امة اترا أ"ا  مضى به لتـى داوز يادو  ومادو 

ا  مضى به لتـى قطع به امة . ودوهه  ودوه الكوب يقاتلون يادو  ومادو 

اترا يقاتلون هل   الذين ودوهه  ودوه الكوب"
457
 .  

زمانه هو امر   يقبة  الجةدل.  فاعتماة محمد على الخرافال السريانية الُمنتشر  فة

تاصة عندما نعرف التااير السريانة على شبه الجزير  العربية بسبب البع ال التبشةيرية 

ان يدرس السةريانية  له  هنا . وايضا اقتنا  محمد للكتب السريانةأ وتكليفه زيد بن اابت

 لكة يتردمها لهأ كما دوف نتطرق الى  لك  لقا.

 الكتابة السريانية الموزونة والمنسوبة ليعقوب السروجي

قةد انتشةرل فةة شةبه الجزيةر  العربيةةأ    شك من ان ترافةال المنتحة  لكلسة نيس

المفقوة أ او النسخة السريانيةأ او نسخ اتةرا اعتمةدل علةى  دوا  نسبة للنسخة الفهلوية

خ  م   النسخة العربية المفقوة  التة يعتقد البال ون بانها تعوة للقرن الرابةع م   هذه النس

او الخامس ميوةيأ و لك ملك،د من عد  عوام أ منها ان تبع الملك الحميةري الةذي لكة  

م. يقول بشعره عن ان  ا القرنين قد ودد الشةمس تغةرب فةة عةين  435-401بين عامة 

ين لإلدكندر المقدونة مودوة  ايضا فة كتاب المنتح  لم ة. ومعروف بان لقب  ي القرن

كمةا دةبق وودةدنا.  لكلس نيسأ وان فة  لك الكتاب الشمس تغيب بةالقرب مةن بحةر لم ةة

  لك يدل على ودوة النسخة العربية فة زمن ُمبكِّر. 

به ولكن الكتابةال السةريانية هةة عامة  آتةر فةة انتشةار م ة  تلةك الخرافةال فةة شة

لةول ا دةكندرأ  الجزير  العربية. فقد دبق وتطرقنا إلى بعض تاايرال ردةالة نصةرانية

فقةد على محمد والقرآن. ولكن التاايرال السريانية على القرآن تتعدا تلك الردالة بك ير. 

كةةان للكنةةائس النسةةطورية واليعقوبيةةة فةةة بةةوة مةةا بةةين النهةةرين نشةةاط تبشةةيري فةةة عةةد  

متعةدة   ال  اطق من شبه الجزيةر  العربيةة. وكانةت مكتبةال هةذه الكنةائس تحةوي كتبةا  من

المعروف لةدا العةرب بيعقةوب  Jacob Serughكردائ  يعقوب ديرو   أطابع ترافة

 السرودة. 

كانةت  األولةىعلةى القةرآن.  ردالتين قد تركتا تةاايرا   األق فقد كتب السرودة على 

 اصةووالتةة هةة  أافسةسة تدور لةول السةبعة النةائمين فةة ردالة قد تردمها من اليوناني

فة كتابه الفيزيةا . والردةالة ال انيةة هةة الخطبةة  اردطو إليهاترافة يونانية وانية تطرق 

 من  من دور  الكهف صارتا دز ا   ردالتا يعقوب السرودةو .الموزونة لول ا دكندر
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. ويعقةةوب األرض اطةةراف إلةةىورللةةة  ي القةةرنين  أدهةةة الةةذين نةةاموا الةةدهر فةةة كهةةف

كتب  إ مي أ  411بحوالة التة تقع دنوب مكة  كنيسة نجرانبالسرودة كان له عوقال 

لكنيسة نجران ردالة
458
 . 

وب ليعقةة التةةة تُنَسةةبالكتابةةة السةةريانية النصةةرانية لةةول ا دةةكندر كةةذلك الكتابةةة و 

 Müller’sمولر بحسب مخطوطة  على كتاب المنتح  لكلس نيس مبنيتانالسرودة هما 

Greek MS. C (C ) البوابة التة بناها ا دكندر لكة يسجن و. 39 -37ل وااصحالا

مةن الكتةاب ال الةث للمنتحة  لكلسة نيس اعتمةاةا  29 ااصةحالمبنيةة علةى  ومةادو دو  

Müller’s Greek MS. C على نسخة
459
.   

قرية على نهةر الفةرال. وقةد وهة أ Kurtamفة  450عام  يعقوب السرودةولد  

لمدينةةة  ادةةقفا واصةةب،ةرس وتربةةة فةةة مدينةةة اةيسةةا فةةة شةةمال بةةوة مةةا بةةين النهةةرين. 

Batnanوهة المدينة الرئيسية لمقاطعة  أSerugh  520توفة عةام و. الصغرا آديافة 

 . م

ن والنسةاطر . مةن والعربيةة قةد بةداها السةريان اليعقوبيةشبه الجزير  الكنائس فة و 

تااير الكنيسة السةريانية علةى الكنةائس فةة شةبه الجزيةر  العربيةةأ لةيس فقةك مةن  دا  هنا

من العقائد التة نرا اارهةا فةة  و يرها األتيرتاصة عن اليوم  أتول العقائد السريانية

من دهة الخرافال والكتةب الخرافيةة التةة لملهةا السةريان مةع كتةبه   ايضاالقرآنأ ولكن 

م ة  ترافةة ا دةكندر  أفةة عصةر محمةد ر انتشار هذه الخرافةالالذي يفسِّ  األمر .الدينية

رودة(. وقةد )والتة هة ايضةا منسةوبة للسةالقرنين وترافة الفتية الذين ناموا الدهرأ  ي 

 . تبنى محمد الخرافتين فة دور  الكهف

دل على الفترة والظروف ي، والكاتب هو يعقوب السروجيهل هناك ما يشير على ان  

   ُكتبت به الرسالة؟ التي 

ف على ان الكاتةب هةو يعقةوب السةرودة منهةا . هنا  عد  عوام  تساعدنا ان نتعر،

ما كان يجيش فة صدر الكاتب من مرار  تد الفرس.  لك ايضا يساعدنا ان نحدة الفتر  

التة ُكتبت بها الردالةأ تاصة عندما نعةرف الفتةر  التةة ارتكةب بهةا الفةرس فضةائع فةة 

المناطق التة عاش بها السرودة وتدم بها فةة ماتةيهأ وكةان لةه عوقةة بالسةكان الةذين 

 عليه . نُكبوا من هجمال الفرس

هنا  فة الردالة لول ا دكندر ما يدل على ان الكاتب كان لةه  ةيظ ومةرار  مةن ف

مملكةةته  مةةونالفةةرس ويحطِّ  ونقةةدةةوف يمزِّ  ومةةادو يقةةول بةةان دةةو   إ الفةةرسأ 
460
. 

تةةد الفةةرسأ بسةةبب مةةا لصةة  فةةة بعةةض  ونسةةتطيع ان نةةدر  مةةرار  يعقةةوب السةةرودة

التةةة ارتكبهةةا الفةةرس عنةةد  والفظةةائعالعنةةف والقتةة  و ألنهةةرينمنةةاطق فةةة شةةمال بةةوة ا

بعةد  513عام  Amidالتوله  مناطق ةات  الحدوة الرومانية. فم و فة التوله  لمدينة 

أ قت  الفرس دميع دكان المدينةة بحةد السةيف ودةبوا البةاقينأ ممةا اشهرلصار ةام اواة 
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 رب  إلىربوا او يفكروا فة الهروب دع  دميع المسيحيين فة المناطق المجاور  ان يه

  ال بال. على إياه  ا  نهر الفرال. ونجد يعقوب السرودة يكتب له  لاا، 

 أ بسةةببلةةه رةوة فعةة  معروفةةة تةةد الفةةرس كةةان بةةان يعقةةوب السةةرودة إ ا  نةةرا 

ة تاصةةة فةةة منطقةة إليهةةاأعةةنفه  تةةد المسةةيحيين فةةة المنةةاطق التةةة عةةاش بهةةا وانتمةةى 

Serugh  ِّاور ظهور مشاعره تد الفرس فة الردةالة التة صار يُلق،ب نسبة لهاأ مما يبر 

      .الخطبة الموزونة

الةةذين نةةراه  هةة  الخطةةر  Hunsعةةن الهنةةز  ومةةن ليةةث ان الكاتةةب   يةةذكر شةةي ا   

أ Christian legend concerning Alexanderالرئيسة فة الردالة السابقة المسما 

ولة  يعةوةوا هة  الخطةر  أالهنز قةد انتهةوا فةة نهايةة القةرن الخةامس مةيوةيهو بسبب ان 

لمدينةةة  513والةةتول الفةةرس عةةام  .الرومانيةةة الشةةرقيةأ بةة  الفةةرس اامبراطوريةةةعلةةى 

Amid  وقةةتله  بالسةةيف معظةة  دةةكان المدينةةةأ يةةدل علةةى ان الفةةرس لللةةوا مكةةان الهنةةز

تةةر  ااةةره علةةى كاتةةب هةةذه الخطبةةة الةةذي  األمةةركاعةةدا  عنيفةةين وكخطةةر علةةى السةةكانأ 

،ريُةةالتةةةة الموزونةةةأ  هةةو كاتبهةةةا. كمةةةا يةةدل علةةةى ان الخطبةةةة  ان يعقةةةوب السةةةرودة د،

 .ميوةيالالموزونة تعوة لبداية القرن الساةس 

 موضوع سجن جوج وماجوج في الرسالة الموزونة المنسوبة للسروجي وفي القرآن

بين قصة دجن دةو  ومةادو  فةة الردةالة الموزونةة ودةرة هنا  تشابهال ك ير  

القرآن. لذلك فان تحلي  الردالة الموزونة المنسوبة للسرودة يشكِّ  عنصةرا  ادادةيا فةة 

تتبع مصاةر القرآن من دهة بنا   ي القرنين السدأ تاصة من دهة مكانةة  لةك السةد فةة 

 تير .ا دكتالوديا القرآنيةأ اي ما دوف يحدث فة األيام األ

كمةةا فةةة كةة  قصةةد بنةةا  البوابةةال التةةة لجةةزل الشةةعب المتةةولش مةةن ا دةةكندر 

نولةةظ بةةان النةةاس قةةد شةةكوا لإلدةةكندر عةةن الشةةعوب المتولشةةة فةةة طةةرف األرض انهةةا 

شعوب  تبي ة  وتطر . و لك الذي نراه فة القرآن عن شكوا "الشعب الذي   يفقه قو " 

دةالة الموزونةة للسةةرودة ان ا دةكندر بةةدا لةذي القةرنين عةةن دةو  ومةادو . فتقةةول الر

يفصة  بيةةنه  وبةةين   ويسةال ا دةةكندر ان كةان هنةةا  دبةةيفكةر فةةة دةجن تلةةك الشةةعوب.  

ردة  يشةير . اة  ومةادو دو . فيتكلمون عن دبال شاهقة وتعها هللا بيةنه  وبةين دةو  

نهايةة العةال .  إلةى ااتةرومةن ناليةة  أمةا ورا  الهنةد إلةىدبة  يمتةد مةن ناليةة  إلةىشيخ 

هة  تلةف  لةك الجبة . ويصةف طةول كة  والةد  ومادو  Agogويقول الشيخ بان شعب 

. و كةةر الشةةيخ عةةنه  انهةة  يسةةتحموا بالةةدم ويغسةةلوا ا ر دةةبعة  دةةتة إلةةىمةةن  بانةةهمةةنه  

العال . وه  يقلعون الجبةال  ام من  اك ررالوده  بالدم وياكلوا لح  الناسأ وه  محاربون 

سوياكلون النا
461
 .  

 أ وبالاةيثما دبق وراينا فة مناقشة الردالة النصرانية عن ا دكندرب لك يذكلرنا 

وايضةا يتفةق مةع وصةف  . األرزبان صنفا من دو  طولةه م ة  شةجر   هقولأ منها محمد
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فرط""طوله  مُ بان  ه قال عن إ لجو أ  طالب ابوعلة 
462
علة بن ومما   شك فيه بان . 

ووْصةفِه  فةة هةذه  قصد محمد وترافاتةه.ب ا  لمل أ كان مُ هولفيد محمد طالبأ ابن ع  ابة

 وبةةانه  بةةان طةةوله  م ةة  شةةجر  األرزأ قةةول محمةةد عةةنه الردةةالة السةةريانية يتفةةق مةةع 

  ه . نيشربون ةم الناس وياكلون لحمه  و  يدفنون موتاه  ب  ياكلو

 إلى. ونظر ومادو لكة يحجز دو   ةه ان يصنع بوابوهنا وتع ا دكندر فة قلب

 ودال  لادزا دعله هللاالجب  الذي 

بةوا  ومةادو يعبر دو   اين"من   فةاراه الشةيخ مكانةا   ؟".األرضلكةة يةدتلوا ويخرل

مةن كة   مةن هللا. وراا ا دةكندر ان الجبةال عاليةة   وموتةوعا   تةيقا   مكانا   الجبال؛ودك 

ر ان يبنةة م   دةدول مةا . وقةر،  ادف  إلىةما  يجري  نهرُ  اعوهانحدر من يو أالجوانب

الملةك ابةن فيليةب  شة لكة يراها ك  دكان العال . فرول الرب قد لةث، دهِ ومُ  عظيمة   بوابة  

"األراتةان يحجز الشر عن 
463
. 

وباقة دةكان العةال .  ومادو لديث محمد عن الجب  الذي يفص  بين دو   وهنا 

عنهما ك  شة " ينزلقوهو دبون لـينان  أ"السدل محمد  فقد دماه 
464
. 

 أملكةةا 62الفةةرس ومعةةه  ملةةكَ  "مةةن ادةة  هللا"وتةةول هةةذه المةةد  يحةةارب ا دةةكندر 

ويتغلب عليه 
465

ع خِضةالقةرنين يحةارب ويُ  ا ان . وهة الصور  التة اقتبسها القرآن من 

 .17و 16 واثيتينكما نرا فة دور  الكهف  أالشعوب من اد  هللا

الضيقة بين الجبلين بالحديد والنحاس كما نراها في الكتابة السريانية ملء الفتحة 

 الموزونة وفي القرآن 

اليةةوم  إلةةى ومةةادو اةة  تودةةه ا دةةكندر لكةةة يعمةة  البوابةةة لكةةة يغلةةق علةةى دةةو  

 الةةف لوانةةة عشةةر امةةراواعطةةى  أ. فةةاتى بكميةةة كبيةةر  دةةدا مةةن الحديةةد والنحةةاساألتيةةر

  البنا  يبداواملك مصرأ لكة  اردله الذين  أعا  ناص

ادتدعى الفعلة وعللمه  كيف عليه  ان  –اي ادكندر  –الرد  الحكي   ذا"فه

الضيقة بين  األرتيةيعملوا طول وعرض البوابة بقو  عظيمة. وقاس المسافة 

. فالملك فة األيامنهاية  إلى مادو الجبلينأ التة يغلق بوادطتها شعوب بيت 

اعملوا  الملك  را . وقال  02عبار  عن وهة قاس المسافة بين الجبلين لكمته 

تغطة ك  الفتحةأ وادعلوها ان تغوا فة ك  طرف للجبلين. ا  مم  عتبة  

البوابة بوادطة برا ة  اطرافالمسافة بين الجبلين بالحديد والنحاس واب،ت 

"تخمة
466
 . 

القرآنيةة فةة دةور  الكهةف  باثيةةهةا عن  هةا بالحديةد معب،ةر  والتسوية بين الجبلين وملْ 

   96 واثية

َدفَْيِن قَاَل انفُُخوا َلت،ى إَِ ا َدَعلَهُ نَارا   "آتُونِة ُزبََر الَحِديِد َلت،ى إَِ ا َداَوا بَيَْن الص،

 ". قَاَل آتُونِة اُفِْرْ  َعلَْيِه قِْطرا  
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 تستمر الكتابة السريانية  و

البنا " اول  يستطيعوا ان يفهموا هذ ادو ومدو  قد دا  "
467
   

عجةزوا ان ينقبةوه.  او أمةن هةذا البنةا  المعقةد والقةوي اي عجزوا ان يجدوا مخردا  

 الكهف من دور   97 اثيةمعب،ر عنها فة الالقرآن وقولة إلى وهة الفكر  المن

 ."فََما اْدطَاُعوا اَن يَْظهَُروهُ َوَما اْدتَطَاُعوا لَهُ نَْقبا "

دةد  اوان بنةا  بوابةة  اوتةحا -والقةرآن تطبة يعقةوب السةرودة اي-السرةين كو 

. ومةع  لةك لة  يةذكر اي مةلر  عةن تلةك لإلدةكندرانجاز  اكبركان  ومادو لسجن دو  

  .الخرافةالسد  اوالبوابة 

روا بةتاو أوراوا البوابةة األرض امة ويدلعة السرودة انه قد دةا  دةفرا  مةن كة  

عن هذا العم  العظي  الذي عملةه ا دةكندر. ويبةدو بحسةب الخرافةة ان البوابةة هةة اكبةر 

عرفةت  األرض امة أ وان كة  ومادو عم  عمله ا دكندر فة لياتهأ ليث لبس دو  

يذكر بان العم  الرئيسة الذي عملةه  و ان عن البوابة وفرلت بها. وهذا ما دع  القرآن 

. مع ان هذا األيامالذي بناه ولجز بوادطته دودا ومادودا لتى نهاية  أهو السد القرنين

بعةض هةذه الكتةب مع إننا نعةرف ان من الكتب التاريخية الحقيقية.  العم  ل  يُذكر تاريخيا  

 . ولكةن هةذا العمة  الخرافةة منشةاه كتةابانفسةه ُكتبةت مةن رفقةا  ا دةكندر  قدالتاريخية 

فة وقت  وما بُنة عليه من كتابال دريانية Pseudo-Callisthenes سالمنتح  لكلس ني

فةوا علةى هةذه الحقةائق و  يُلتةذوا مةن الخرافةال للمسةلمين ان يتعرل  لان الوقةت لق. و

 صها القرآن باللغة العربية بجم  قصير  وبسجع محمد المالوف.المعروفةأ والتة لخل 

 تحتل ،في خطبته الموزونة وسرد القرآن أي سرد يعقوب السروجي ،في كال السردين

  األخيرة األيامفي فكرة  الموقع الرئيسي السد أوالبوابة 

عن طريق مو  من ان البوابة دةوف  لإلدكندرا  يقول كاتب الردالة بان هللا تكل  

وفة تلك  .عند نهاية العال  األتيردوف تُفت، فة اليوم  وإنها. األياملتى نهاية  تبقى ُمغلقة  

عةةن عومةةال  األناديةة ويةةذكر بعةةدها بعةةض العومةةال المدونةةة فةةة  -دةةيتقدم الشةةر األيةةام

 ا  يذكر كاتب الردالة   .المسي، مجة 

 أ مما يجع األرضقب  زمن النهايةأ دوف تهتز  األشيا "وعندما تحدث هذه 

دوف  وااا . األيامفة نهاية  . ودوف يزةاة الشرلت ان تنفت،مِ البوابة التة عُ 

 تلفالمحجوز   األمة... ودوف تنهض األرض. اطرافيزةاة بقو  فة ك  

دوف تخر  هذه دوف تجتمع معا.  ومادو تلك البوابةأ وايضا ديوش دو  

  دراة. قد ويغطون الخليقة م  أالشعوب العنيفة من بيت يافت على العال 

ب ا دكندر  الرب فة  اردلهعلى ف  المو  الذي  األمورهذه من دما  تعجل

"الراليا
468
 .  

 يتابع الكاتب السريانة قائو  



 207 القرنين و 

 

  جانية ليست للبيع()نسخة م 

 

 أ دوف يامر الربأ وتضوعا  األمورعندما تحدث ك  هذه  المو  "يقول 

ألمره دوف تُفت، تلك البوابةأ ودوف يقي  بغضبه شعب دو  ومادو .  لك 

األلف السابع عندما تنح  السماوال واألرض. وهكذا تخر  الجيوش يحدث فة 

افت، لنا يا  عظي  من ارتها بعدة   يُحصى صارتين تلف البوابة بصول 

". ودوف يطرل صول الرب ارتفا  البوابةلمرضرب لكة نذهب 
469
 . 

 السد من دور  الكهف عن  91 اثيةكلمال القرآن فة لمطابق للمعنى  ا الندوهذ

   " ا دا  وعد ربة دعله ةكا  وكان وعد ربة لقافإ"

ينسلون للعال  من ك  مكان. فيقةول  ومادو أ إ ترو  دو   ةلكيفيل  وهنا  تصوير

  الموزونة كاتب الردالة 

. ودوف ينزلون وينسلون على ك  األرض"والقوال دوف تخر  وتغطة 

ته  ... جماعاب األرض يمل ون...وتهرب منه  الملو  والجيوش ... األرض

األيام"فة نهاية  ا  ومادود ا  فعندما يغضب الرب على العال  يرد  دود
470
 .  

فةة نهايةة  األرضمةن كة  دانةب مةال ين  ومةادو وهةذه الصةور  فةة نةزول دةو  

   97 واثية 20 اي األنبيا أعنها بوتول فة دور   معب،ر   األيام

وه  من ك   - ومادو فت، دد يادو   إ ا -لتى إ ا فُتحت يادو  ومادو  "

    األنبيا "دور   "واقترب الوعد الحق ... ألدب ينسلون

   األخيرة األيامعن واألفكار السريانية محمد  أحاديث

هةدم  را  عتبِةأ مُ ومةادو محمد فة القرآن عن فت، السد الذي دجن دو   إتافة لنق 

دهةة األيةام  هنةا  امةور اتةرا قةد اقتبسةها مةن السةريان مةنعومة انتهةا  التةاريخ. السد 

 األتير  ونجدها فة الاةي ه. 

وانةه قةد نةاقش  أفةة معرادةه انةه قةد تقابة  مةع ابةراهي  ومودةى والمسةي،لقد اةلعى 

  ة كلمال لديث محمدوانتها  العال . وهذه ه األتير  األياممعه  عومال 

اَعةِ لَقِـيُت لَـْيـلَةَ ااْدَراِ  إْبَراِهيـَ  َوُموَدى َوعيَسى فَتََذاكُروا ا» وا  أْمر السل َوَرةل

وا األْمَر إلـى ُموَدى .األَْمَر إلـى إْبَراِهيـَ  فَقاَل إْبَراِهيـُ     ِعْلـَ  لـة بِها  .فََرةل

ا قِـياُم  .فقاَل ُموَدى    ِعْلـَ  لـة بها وا األَْمَر إلـى ِعيَسى قاَل ِعيَسى  امل فََرةل

 ُ اَعِة   يَْعلَـُمهُ إ ل هللال ة قَْد َعِهَد إلـةل بِـَما هَُو كائِن  ُةوَن َوْقتِهاَولَكِ أ السل َعِهَد . نل َربـل

الَ  دل فإَ ا رآنِـة  أفََذَكَر انل َمَعهُ قََصبَتَـْينِ  .وانلهُ ُمْهبطة إلَـْيه أتار    إلـةل انل الدل

ُ ... َويَْرِدُع الناُس إلـى بِوِةِهْ  واْوطانِِهْ  فَـ يَْستَْقبِلُهُْ  يَاُْدوُ  وَماُْدوَ  اْهلََكهُ هللال

وَن َعلـى ماِ  إ ل  أ  يَاْتُوَن َعلـى َشْة   إ ل اَكلُوهُ  .ِمْن ُك ل َلْدب  يَْنِسلُونَ  َوا  يَـُمرل

ِدُع النلاُس إلـةل  .َشِربُوهُ  َ َعلَـْيِهْ  فَـيُـِميتُهُْ  لتـى  . فَـيَْشُكونَهُ ْ أ فـيَرل فاْةُعوا هللال

فـيُـْلقِـيِهْ  فِـة  أفَـيَُجرل اْدساَةهُ ْ  أفَـيَْنِزُل الـَمطَرُ  .األْرُض ِمْن نَْتِن ِريِحِه ُ تَـْجَوا 

«اُ ل يَْنِسُف الـِجبـاَل لتـى تَُكوَن األْرُض كاألةيـ  . البَْحرِ 
471
. 

  ُمِضيفا  قد كرر محمد نفس الفكر   آتروفة لديث 
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ويردع الناس إلى  أفاقتله فاهبكُ  أ" فقال عيسى... قال فذكر من ترو  الددال 

فو يمرون بما   .فيستقبله  يادو  ومادو  وه  من ك  لدب ينسلون أبوةه 

 .فيجارون إلى هللا فيدعون هللا فيميته  .و  يمرون بشة  إ  افسدوه أإ  شربوه

فتجار األرض إلى هللا من ريحه  ويجارون إلة فاةعوا هللا فيرد  السما  

فيحم  ادسامه  فيقذفها فة البحر" أبالما 
472
 . 

السةريانية مةن دهةة مجةة   األفكةارعلى بعض  لعا  ط،  لك يدل على ان محمدا كان مُ 

دةةةوف يكةةةون هنةةةا  لاةاةةةة  1و7  2لردةةةالة تسةةةالونيكة ال انيةةةة  المسةةةي، اانيةةةة. فنسةةةبة  

ظهةةر شخصةةية تا تتطةةافأ اي اتتطةةاف الكنيسةةة لكةةة تةةذهب للسةةما . وبعةةدها دةةوف 

ا تحك  العال  لمد  دبع دنوالأ دوف  رشري فةة الكتةاب المقةدس بالضةيقة    الفتر  الُمسمل

العظيمةة. ولكةن المسةيحيين الحقيقيةين لةن يةدتلوا الضةيقة العظيمةة هةذه. وهةذه الشخصةية 

  1و 7  2". ونقرا فة تسالونيكة ال انية "تد المسي، ـراليا بالالشرير  تُدعى فة دفر 

"ألَن، ِدر، اِاْاِ  اثَن يَْعَمُ  فَقَْكأ إِلَى اَْن يُْرفََع ِمَن اْلَوَدِك ال،ِذي يَْحِجُز اثَنأ 

با يُبِيُدهُ بِنَْفَخِة فَِمِهأ َويُْبِطلُهُ بِظُهُوِر َمِجي ِِه."   َوِلينَ ِذ  َديُْستَْعلَُن األَاِيُ أ ال،ِذي الر،

الكنيسةةة فالسةةما .  إلةةىان ترتفةةع الكنيسةةة  إلةةى العةةال فةةة اي يسةةتمر الشةةيطان يعمةة  

بعةد اتتطةاف  دةوف يظهةر تةد المسةي، صلواتها كانت تمنع ظهور تد المسي،. ولكةنب

فيبطلةه المسةي،  أالكنيسة للسما  ويعم  لمد  دبع دنين الضيقةأ لتى مجة  المسي، اانية

 . األرضظهوره على  عند

أ و لةك يعبِّةر لةمرضفتر  عوة  المسي، اانيةة ب الددالمحمد تقرن مجة   فالاةيث

ه لةند دةفر بةلة  ينت ةالسةريان الكاتةب بنية على العهةد الجديةد. ولكةنمُ  عن تعالي  دريانية

لزقيةةال عةةن هجةةوم تقةةوةه ةولةةة شةةمالية  نبةةو دهةةة  مةةن 39و 31ااصةةحالان لزقيةةال 

مةةن عةةد  ةول تةةد  دةةوف تقةةوة تحالفةةا   وإنهةةا أادةة  دةةو يخاطبهةةا النبةةة لزقيةةال تحةةت 

 .إدرائي 

نه شةعبا لةول ا دةكندر ودةجْ  لقد تبنلى السةريان ترافةال كتةاب المنتحة  لكلسة نيس

مودةةوةين عبةةر كةة  التةةاريخ  ومةةادو ذلك دعلةةوا دةةو  بةةو األيةةام. آتةةرمتولشةةا لتةةى 

 إ  األتيةر أ األيةاملطبع قد شك،  فكر  محمد عن بوابال. و لك با اوومسجونين ورا  دد 

. ولكن عنةدما يتحةدث دةفر لزقيةال فةة األتير  األيامقد تبع طريقه  وترافاته  من دهة 

و   أزمةن النبةة لزقيةال يعيشونأ   يشير انه  كانوا ومادو الكتاب المقدس عن دو  

او انهة  دةوف ا دةكندر. مةن نة دد مب اون تلف بوابة مسجونويقول النبة لزقيال انه  

ليةةث نعلةة  ان لزقيةةال قةةد عةةاش فةةة القةةرن السةةاةس قبةة  )يسةةجنه  ا دةةكندر او  يةةره 

تحةدث النبةة قةد ولكةن الميوةأ بينمةا ا دةكندر قةد عةاش فةة القةرن الرابةع قبة  المةيوة(. 

ف علةى بعةض نتعةرل  أبةين ةول تحةالف ر   وقل ُمة عظيمة   دوف يكون امة   ا  لزقيال ان دود

مةةن ون ك يةةريعتقةةد . واألتيةةر  األيةةامدةةوف تظهةةر فقةةك فةةة  وإنهةةافيةةهأ  ادةةوميةاالةةدول 

تةمن مذكور  فةة دةفر لزقيةال البال ين ان هذه الدولة هة روديا. وهنا  بعض الدول 

التةةة نتعةةرف علةةى بعضةةها انهةةا و األتيةةر أ األيةةام لةةك التحةةالف الةةذي دةةوف ينشةةا فةةة 

التةة كانةت فةة الماتةة  -وكةوش -ي ليبيةاا-وفوط  -إيراناي - من بينها فارس إدومية؛
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والصةةةومال همةةةا ونعتقةةةد بةةةان السةةةوةان  -والصةةةومال تغطةةةة بةةةوة الحبشةةةة والسةةةوةان

دةفر  إلةىفة هذا الهجوم. للةذين يةوةون مرادعةة تفاصةي  هةذه النبةو  العةوة   انالمقصوة

  .39و 31وااصحالين لزقيال 

وانسةةول الجيةةوش تلةةف  أفةةت، البوابةةةب اهةةان فكةةر  نهايةةة العةةال  وعوقتمةةن واتةة، 

هة والد  فة هذه الردالة الخرافية السريانية  أوتخرب العال  األرضالبوابة لكة تغطة 

مةةن دهةةة  نصةةرانية"ترافةةة  ايدةةابقتها  م ةة وفةةة القةةرآن. وكمةةا قلنةةا بةةان هةةذه الردةةالة 

مبنيتةةان علةةى  A Christian legend concerning Alexander" اوا دةةكندر" 

بحسةب المخطوطةة  كتةاب المنتحة  لكلسة نيسمن الكتاب ال انة من  39-37 ااصحالال

و  شك بُنيةت عليةه تنقيحةال  .  According to Müller’s Greek MS. Cاليونانية 

ن التةة السريانيتان اوالردالت ك ير  فة القرن الرابع والخامس والساةس ميوةي. دريانية

 .تلك التنقيحال هما من بينا مةردناه

ومناطق الشمال في مكة  تسرب خرافات الرسالة الموزونة للسروجي إلى نجران

  والمدينة

 قد ينشا دلال  كيف وصلت األفكار السريانية لمحمد؟

 األتيةر أ األيةامة مةن دهةة السةريانيالتة تبنتها الكتابةال  المباةئبدون شكأ من ان 

اعتمةةدل فةةة عقائةةدها علةةى الكنةةائس  مجموعةةال دةةريانيةقةةد تُبنيةةت فةةة وقةةت  لةةق مةةن 

كنةةائس قةةد قامةةت فةةة منطقةةة بةةوة مةةا بةةين النهةةرين وشةةبه  األ لةةبالسةةريانية. وهةةة علةةى 

ردالة فةة اا نشاطهابُعرفت الكنائس السريانية  د. فقاادومو لك قب   أالجزير  العربية

فكةان التة   تبعد ك يةرا عةن مكةة.  وبصور  تاصة منطقة نجران أشبه الجزير  العربية

فةةة  أ الةةذين كةةانواالكنةةائس السةةريانية م ةة  يعقةةوب السةةرودة تلةةكعةةد  قةةاة  تةةمن  هنةةا 

 كنيسة نجران وباقة الكنائس فة اليمن. باتصال 

ورللةة  ومةادو السريانية علةى ترافةة دةو   األفكارقرآن فة تبنيه ول  يختصر ال

 امةورا  . فقد اقتبس محمد فة القرآن من الكتابةال السةريانية األرض اطراف إلىا دكندر 

التةة نجةدها فةة دةور  الكهةف.  م   ترافةة النةائمين فةة افسةسكما دبق و كرنا  اتراأ

مجموعةال متعةدة   إلةىالتة كان السريان يحملونهةا  طيةاألودالشرق  المي ولودياوتااير 

أ ان محمةدا قةد إ ا  ظةاهر بسةهولة.   عجةب  امةرفة شبه الجزير  العربية زمن محمد هو 

  القرآن.السريان ووتعها فة ك يرون من اها التة تبنل  األتير  األيامتبنلى فكر  

فقةد كةان يقتنةة الكتةب ول  تكةن الخرافةال السةريانية وتعةاليمه  مخفيةة  علةى محمةد. 

السريانية. ولكنه كان لريصةا  ان   يطلةع عليهةا الةد  مةن الصةحابة المقةربين إليةهأ لكةيو 

وكنةةز  يعرفةةوا مصةةاةره السةةريانية. فمةة و نقةةرا فةةة كةة  مةةن الطبقةةال الكبةةرا  بةةن دةةعد

 األعمال للهندي 
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هللا صلع  انه ياتينة كتب من اناس    قال  قال لة ردول عن زيد بن اابت"

فه  تستطيع ان تتعل  العبرانية او قال السريانية فقلت نع   الد؛الب ان يقراها 

"فتعلمتها فة دبع عشر  ليلة
473
 . 

اإلجابة على رد الفعل اإلسالمي من جهة اقتباس محمد خرافات كلسثنيس والكتابات 

 السريانية

أ الذي اعتمد علةى ةرادةة الكتةب القديمةة األيامهذه  فة األةيانان عل  المقارنة بين 

 اصةة علةةى  نصةةوا المقددةةة للةةديانال المختلفةةةأ قةةد اعطةةى نةةورا  الو اثاةةاروتقةةدم علةة  

القرنين فة دور  الكهف وردو  مصةاةر الخرافةال  ياثيال القرآنية. ولع  موتو   

أ هةو مجةال على هذا الكتاب من كتابةال دةريانية وما قام كتاب المزور لكلس نيس إلىفيه 

ان يدافع عةن القةرآن وينسةب قصصةه "هلل".  اراةك  من  ازعجأ بحيث قد معروفا   اصب،

فمعلوم التطابق بين رللة ا دكندر فة كتاب المزور لكلسة نيس وبةين رللةة  ي القةرنين 

 فة القرآن. 

والكتابةال  من ازمة كتاب المنتح  لكلس نيس ومحاولة بعض المسلمين فة التخلاد

السريانية دعله  ان يتبنوا موقفين فة دبي  تخليد وده محمد فةة القةرآنأ الةذي اصةب، 

فة انظار الم قفين فة العال  متورطا فة النق  من ترافال بدائية مشةتقة مةن فهة  ترافةة 

لتشةةكيك بةةان  ا القةةرنين هةةو ا دةةكندر المقةةدونةأ لجغرافيةةة األرض. الموقةةف ا ول هةةو ا

والميةة  نحةةو دعلةةه شخصةةية  يةةر معروفةةة فةةة تاريخنةةا. ومةةن ليةةث ان فكةةر  تحقيقةةه فةةة 

شخصية  ير معروفة فة تاريخناأ تبةدو  يةر واقعيةة و يةر عمليةةأ مةن ليةث ان اليهةوة 

ا يعرفةون والنضر بن الحارث الذين امتحنوا محمدا  من دهةة شخصةية  ي القةرنينأ كةانو

عن  ي القرنينأ وإ  لما اتخذوه موتةو  امتحةان لمحمةدأ فكيةف يمكةن لليهةوة والنضةر 

فة دي  محمد وفة محدوةيته  فةة المعرفةة ان يعرفةوا عةن شخصةية تاريخيةة  بن لارث

مهمةأ عادزين نحن مع ك  معرفتنا الحدي ةة فةة التةاريخ واكتشةافاتنا فةة علة  اثاةارأ ان 

ها شي ا ؟!. فو شك بان شخصية  ا القرنين كانت مشهور   فةة دية  محمةد لتةى نعرف عن

ان اليهوة واه  مكة الم قفينأ م   النضر بن لةارثأ كةان عنةده  معرفةة بهويتهةا. فبنةا   

علةةى  لةةك قةةد فهةة  المسةةلمون الم قفةةون بةةان ااصةةرار علةةى ان هويةةة  ي القةةرنين انهةةا 

يعةد امةرا نافعةا  فةة الةدفا  عةن القةرآن. ولةذلك  شخصية مجهولة وهة ما قبة  التةاريخ لة 

 و يره.  اتجهوا إلى شخصيال اترا م   كورش

اما الموقف ال انةأ فقد عرف ك يرون من الم قفين المسلمينأ على ان التطةابق بةين 

يةأ ل  تتةر  مجةا   لهة  والكتابال السريان رللة  ي القرآن وبين رللة المنتح  لكلس نيس

فةةة طريقةةة للخةةرو  مةةن هةةذا المةةازق دةةوا ا ةعةةا  بةةان المنتحةة  لكلسةة نيس والكتابةةال 

 السريانية قد نقلوا عن القرآن. ودوف نفند هذين الموقفين فة الصفحال التالية.
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 المذكور في القرآن هو االسكندر  هل ذو القرنين

فةة القةرآن قةد قصةد بةذي  ان يتنكةروا لحقيقةة ان محمةدا  لقد لةاول بعةض المسةلمين 

دونة. ولكةةن التطةةابق بةةين رللةةة ا دةةكندر فةةة كتةةاب المةةزور قةةالقةةرنين انةةه ا دةةكندر الم

وبةةين رللةة  ي القةةرنين فةةة  أوالكتابةةال السةةريانية التةة قامةةت عليةةه مةن دهةةة لكلسة نيس

قةد نسةخ تلةك الخرافةال التةة  ا  لكةة تةدل علةى ان محمةد تهادور  الكهف هة كافية بحد  ا

 دونة. قكانت شائعة فة زمانه من تلك المصاةرأ وانه قصد بذي القرنين انه ا دكندر الم

 األيةةامب لقيقةةة ان  ي القةةرنين هةةو ا دةةكندر قةةد ظهةةرل فقةةك فةةة ومحاولةةة تجناةة

ر  الكهةف باتةت عندما عرف المسلمون بان مصاةر رللةة  ي القةرنين فةة دةو األتير أ

تخةالف الاةيةث  –اي هةذه المحةاو ل  –. وهة مكشوفة انها من كتاب المزور لكلس نيس

تخةةالف دميةةع مفسةةري  فإنهةةامحمةةد التةةة اوتةة، بهةةا ان  ا القةةرنين هةةو ا دةةكندر. كةةذلك 

تخةةالف  القةرآن المشةةهورين الةةذين ادمعةةوا علةةى ان  ا القةرنين هةةو ا دةةكندر. كةةذلك فهةةة

   لإلدكندر.التاريخ الذي يدل على ان لقب  ي القرنين هو 

اما من دهةة لةديث محمةد عةن  ي القةرنين انةه ا دةكندرأ فنةراه فةة مختلةف كتةب 

 عةن  يفيقةول محمةد  الخ.والقرطبة وابن ك ير وابن لجر  م   الطبري أالتفسير للقرآن

دونة. قةهةو ا دةكندر الم اادةكندريةنعلة  ان بةانة . واادةكندريةالقرنين انةه بنةى مدينةة 

دونة. ويةذكر محمةد عةن قةقد قصد فة  ي القرنين انه ا دةكندر الم ا  و لك يلكد ان محمد

وهةة مةن ترافةال كتةاب  أبةذي القةرنين لتةى صةار يةرا المةدن صةغير صةعد مو  قد 

والةبعض تقةول انةه  أنسةر   باادةكندرطةار بعض النسخ تجع  الذي  إ . المزور لكلس نيس

منها ان المةو    مختصة فة كتاب المزور لكلس نيس اترامو . ويذكر محمد تفاصي  

دةبون لينةان  إنهمةاالسةد. ويقةول عةن السةد  إلةىقد اتذه  اعلى إلىالذي طار بذي القرنين 

ومضةى  أوز دةو  ومةادو . وان المو  اتذ  ا القرنين لتى تجةاشة عنهما ك   ينزلق

لرللةة ا دةكندر فةة كتةاب  ة  مطابقة ذه التفاصةي وهة .ودوههةا الكةوب اتةراامة  إلىبه 

ليةث الردةةال  والكتابةةال السةريانية التةةة بُنيةت عليهةةاأ المةزور بحسةب النسةةخة السةريانية

المنطقة التةة يقطةن بهةا النةاس المتولشةون الةذين صةاروا فةة الردةالة بعد ياتون الكوب 

 دةرة   بعةد  لةك وهةو اتةرادو  ومادو . ا  يةذكر محمةد امةة زونة للسرودة انه  المو

عةةيش بةةه تبعةةد مكةةان اليةةث هنةةا  منطقةةة هةةة  أالسةةريانية الكتابةةاللمةةا نةةراه فةةة  مطةةابق  

وما قامت عليةه  كائنال قب  فرةوس هللا. و لك تطابق مدهش مع كتاب المنتح  لكلس نيس

. بحيةث   بةد مةن اطةو  محمةد علةى ترافةال الكتةاب المنتشةر  فةة دةريانية من كتابةال

ودهة نظر البال ين عن ودوة نسخة عربية زمن محمةد  هذا يليدزمانه. ب  لديث محمد 

المفقوة أ وهة تتقةارب مةع النسةخة  لكتاب المنتح  لكلس نيسأ مبنية على النسخة الفهلوية

هنةا لةديث  مواقةدِّ مبنيةة علةى الفهلويةة المفقةوة .  ايضةاا والتةة هةة نالباقية لزمان ايوبيةاأل

 محمد   

من  وما تـجدونه فـة كتابك   كان شابـا   أد تـ  تسالونـة عن  ي القرنـين»قال  

فعو به فـة     وفلـما فر  دا ه م .فجا  فبنى مدينة مصر اادكندرية .الروم
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فقال  ما ترا؟  أا  عو به .ا ترا؟ فقال  ارا مدينتـة ومدائنفقال له م أالسما 

قال  فهذا  أفقال  ارا مدينتـة. ا  عو به فقال  ما ترا؟ قال  ارا األرض

فاتـى به  .إن هللا بع نـة إلـيك تعلـ  الـجاه  وت بت العالـ  أالـيـ  مـحيك بـالدنـيا

مضى به لتـى داوز  عنهما ك  شة . ا  ينزلقوهو دبون لـينان  أالسدل 

ا  مضى به إلـى امة اترا ودوهه  ودوه الكوب يقاتلون  .يادو  ومادو 

به لتـى قطع به امة اترا يقاتلون هل   الذين مضى يادو  ومادو . ا  

«.ا  مضى لتـى قطع به هل   إلـى امة اترا .ودوهه  ودوه الكوب
474
 

ين هةو ا دةكندر. فيقةول ابةن كذلك فان تير  مفسةري القةرآن يلكةدون بةان  ا القةرن

 ليان 

"وورة فة الحديث  إن الذين ملكوا األرض اربعة ملمنان  دليمان بن ةاوةأ 

و و القرنين. وقد تقدم  كر  لك وابت فة عل  التواريخ ان الذي هذا شانه ما 

 بن فيلفوس ا دكندرفودب القطع ان المراة بذي القرنين هو  .كان إ ل اادكندر

اليونانة"– يقصد به فيلبس –
475
. 

المغةرب  اقصةىو لةك نسةبة لوصةوله " أان  ا القرنين هو ا دكندر ويذكر الرازي

والمشرق"
476
   ان  ا القرنين د القرطبةويلكِّ  .

"هو اادكندر الملك اليونانة المقدونة"
477
  

لودةةةا  ايضةةاالةةذي يقولةةه  األمةةر
478

المشةةهورين الةةذين  األوائةة . ومةةن المحةةداين 

 كروا ان  ا القرنين هو ا دكندرأ نذكر وهب من منبه
479
  . 

ابياتةا  مة و نقةدلمدونة. فقةعنةد الجةاهليين انةه ا دةكندر الم  و القرنين كان معروفةا  و

مةن  ي القةرنين  ا  ممةا يةدل انةه كةان مقصةوة أيذكر مول  ي القرنين فة العراق لمعشى

 لمعشى   العراق. فقد انشد ابن هشام – الذي مال فة باب  أانه ا دكندر

"مقي  ااويا اصب،     بالحنو فة ددث امي  "والصعب  و القرنين
480

         

 بالعراق. القرنينوقوله بالحنو يريد لنو قراقر الذي مال فيه  و 

 الزبيدي  ايضانقلها  األبيالوم   تلك 

مقـي  أامي  ددثأ فة بالحنو     ااويا اصب، القرنين  و والصعب
481
. 

قد قصد بذي القةرنين انةه ا دةكندر. ولكةن فةة وتةول التطةابق  فوات، ان محمدا  

وبةين رللةة  ي القةرنين فةة  دةكندر فةة كتةاب المنتحة  لكلسة نيسبين ترافةال رللةة ا 

. ومةن محةاو ل تجنلةب باادةكندرالقرآنأ بدا المسلمون يبتعدون عن تحقيق  ي القةرنين 

 واليانةاالقرنين  والد زمن ابةراهي   ي اانين عا  بودوة  لك التحقيق الوات، هنا  ا ةل 

دونة. ولكةةن   يودةةد فةةة التةةاريخ زمةةن قةةهةةو ا دةةكندر الم واثتةةر أيقولةةوا زمةةن مودةةى

زمن مودى شخد قد الت  الغرب والشرق لكةة يسةاعد المسةلمين علةى هةذه  اوابراهي  

الفاردةة اي فةة القةرن السةاةس قبة   األتمينةةقبة  العصةر  االحجة. والواقةع انةه لة  تنشة

رق والغةرب. فقةد كانةت الممالةك مةن الشة كبيةر  قةد التلةت دةز ا   إمبراطوريةالميوة اي 
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بعةض فةة  إ صغير  ددا. واقوا الممالةك كانةت مصةر التةة لة  تخةر  عةن بةوة مصةر 

مناطق فة دوريا. كذلك الممالةك فةة بةوة كانت قد التلت ارض كنعان وبعض عصور ال

مال امتةدل فةة شة فقةك مملكةة اور ما بين النهرين ل  يكن لها انتشةار تةار  عةن العةراق.

دوريا ودقطت فةة القةرن العشةرين قبة  المةيوة او نهايةة القةرن الحةاةي والعشةرين قبة  

والكلةدانيين التةة التة ، كة    ظهةرل ممالةك قويةة م ة  اشةوروفة وقت  لةق قةد الميوة. 

وبعةض منةاطق شةمال منطقةة أ مصةرمنهما منطقة الهول الخصةيبأ وفةة فتةرال ايضةا 

مةن الشةرق  ان التلةت دةز ا   ألي منهما. ولكن ل  يسبق آديا الصغراودز  من  العراق

قبةة  العصةةر  كانةةت محةةدوة    إيةةرانوالغةةرب. كةةذلك فةةان الممالةةك التةةة كانةةت فةةة ارض 

الذي كما قلت ابتدا فة القةرن السةاةس قبة  المةيوة. لةذلك   نسةتطيع ان نفةتش  األتمينةأ

لتةةى فةةة اي عصةةر دةةبق القةةرن السةةاةس قبةة   اوالغةةابر  عةةن  ي القةةرنين فةةة العصةةور 

 الميوة. 

القةةرنين هةةو افريةةدون اوهنةةا  مةةن يقةةول ان  
482

 ا يحققةةوا . فالةةذين يحةةاولون ان 

 أترافية   تيالية   يجهلون ان افريدون شخصية   فإنه أ دون الذي قت  الضحا يافربالقرنين 

 أوله على راده عةد  ليةال ولةه اةوث عيةون الةخ أنس  الشيطان وان الضحا  الذي من

 .شخصية ترافية فاردية ايضا هة

ق ان يحاول من وهنا  "اليونةانة والرومةة"ا دةكندر  بةين يفةرل
483

. فمةن ليةث ان 

ا دكندر ل  يتحقق له دفر نحو المغرب فة كتب التاريخأ لذلك راا بعةض المسةلمين ان 

  يودةد ادةكندر عنةد  لمدةفولةيس اليونةانة. ولكةن  "رومةةا دكندر ال" ا القرنين هو 

  .قد الت  المشرق والمغرب الرومان

لحقيقة ان  ا القرنين هو  فة اليمن مخردا   وهنا  من لاول ان يجد فة ملو  لمير

   ا دكندر. ويستشهدون فة شعر تبع الحميري الذي قال

من بعده بلقيس  .قبلة مسلما ملكا تدين له الملو  وتحشد قد كان  و القرنين 

كانت عمتة ملكته  لتى اتاها الهدهد
484
 . 

مةن ملةو  الةيمن قةد التة  الشةرق والغةرب. اة  العصةر الحميةري بةدا  الةدولكن   

قب  الميوة 005لوالة عام 
485

مةيوةي 275فةة عةام  دةبا . والتلت لمير
486

. ولة  تمتةد 

بة  شةمال  أتار  شبه الجزير  العربية. لتةى انهةا لة  تحتة  شةرق شةبه الجزيةر  العربيةة

 أرتين والجغرافيين اليونانيينللمل شبه الجزير  العربية. وتاريخ لمير مكشوف   واوادك

. وشةال الحميريةة نةى المنقتةول كةذلك مةن  اثونةةأالذين كانوا يزورون اليمن فة تلةك 

القةرنين قةد عةاش قبلةه. ولتبةع شةعر قةد قالةه عنةةدما  اان يقةول بةان   اراةوالحقيقةة ان تبةع 

التةة  مكةةة فةةة الجةةز  ا ول مةةن القةةرن الخةةامس مةةيوةي. و كةةر ان  ا القةةرنين قةةد ودةةد 

 ن فكةر  المنتحة  لكلسة نيسم الذي نعرف بانه مشتق   األمر أ روب الشمس فة نبع لم ة

 اوعةن  ةروب الشةمس بةالقرب مةن البحةر المنةتن والكتابال السريانية التةة بُنيةت عليةهأ 

فة عصر تبةع اليمنةة.  لكلس نيس. مما يدل على انتشار ترافال كتاب المنتح  بحر لم ة

 تبع الحميري كان ا دكندر.  فابيال تبع تلكد ان  ا القرنين فة نظر
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 يمكن تحقيقه بكورش؟ هل ذو القرنين

كةذي القةرنين مةن ادة   لةوا نحةو فكةر  كةورشك يرون مةن المسةلمين اليةوم قةد تحول 

الةةذين يةةدلعون بةةان  ا القةةرنين هةةو . باادةةكندرد مةةن مشةةاك  تحقيةةق  ي القةةرنين الةةتخلا 

 ية فة دفر ةانيال اثكورشأ يستخدمون 

فََرفَْعُت َعْينَة، َوَراَْيُت َوإَِ ا بَِكْبش  َواقِف  ِعْنَد الن،ْهِر َولَهُ قَْرنَاِن َواْلقَْرنَاِن َعالِيَاِن 

 ( 3   1 ةانيال)اَِتيرا . َواْلَواِلُد اَْعلَى ِمَن اثَتِر َواألَْعلَى طَالِع  

. والحقيقةة بةان الكةبش هنةا يرمةز الةى المملكةة كةورشفيقولون بةان الكةبش هنةا هةو 

التة كانةت اقةوا مةن فةارس. ولكةن  الماةية الفاردية. والقرن ا على من ا تر هو ماةي

ةر بةان الكةبش هةو  اتيرا ارتفع العنصر الفاردةة فةة المملكةة وطغةى. والكتةاب نفسةه يفسل

 ياتة التفسير بوادطة مو  الى النبة ةانيال مملكة ماةي وفارس بك  ملوكها. ف

ا اْلَكْبُش ال،ِذي َراَْيتَهُ َ ا اْلقَْرنَْيِن فَهَُو ُملُوُ  َماِةي"   (. 21   1 ")ةانيالَوفَاِرَس. اَم،

دما . وعنةليث فةة نفةس ا صةحال التةيس الةذي يضةرب الكةبش هةو مملكةة اليونةان

علةى مملكةة الفةرس الةذي  يقول بان التيس قد ترب الكبشأ يشير الى انتصار اليونةانيين

لكة نقةول بةان الكةبش هةو  ال الث. فاادكندر ل  يضرب كورش كان يملك عليها ةاريوس

 كورش. 

 ويستشهد المسلمون ايضا فة اثية من دفر اشعيا  

اأ  با لَِمِسيِحِهأ لُِكوَرَش ال،ِذي اَْمَسْكُت بِيَِمينِِه ألَُةوَس اََماَمهُ اَُمم  هَكَذا يَقُوُل الر،

أ ألَْفتََ، اََماَمهُ الِْمْصَراَعْيِنأ َواألَْبَواُب  َ تُْغلَقُ    45 )اشعيا  َواَْلقَاَ  ُملُو   اَُل ا

0) 

العهةةد القةدي أ   تعنةةة ان  لةك الفةةرة بةار. فعنةةدنا  ادةتخدام لقةةب "مسةي، الةةرب" فةة

. ولكن تعنةة اشخاا يُسمون بهذا اللقب ولكنه  فة لالة تمرة على هللاأ م   الملك شاول

اتتيار هللا لفرة من اد  مهمة تاصة. وهنا نبو  عن اتتيار الرب لكورش من اد  مهمة 

اليهةةوة الةةى اوروشةةلي  والسةةمال بإعةةاة  بنةةا  الهيكةة . ومةةع ان  أ وإعةةاة اةانةةة مملكةةة بابةة 

  هو ملك وانةأ ولكنه يُسميه الولة "عبدي" كما فة دفر ارميا نبوتذنصر

أ َوإِلَى نَبُوَتذْ  با َماِلأ يَقُوُل الر، َر َعبِْدينهاَنََذا اُْرِدُ  فَآُتُذ ُك ، َعَشائِِر الشِّ َملِِك  ص،

ُعوِب بَابِ َ  انِهَا َوَعلَى ُك ِّ هِذِه الشا أ َوآتِة بِِهْ  َعلَى هِذِه األَْرِض َوَعلَى ُك ِّ ُدك،

ا َوِتَرب ا اَبَِدي،ة . ا َوَصفِير  ُمهُْ  َواَْدَعلُهُْ  َةهَش   (9   25 )ارميا َلَوالَْيهَاأ فَاَُلرِّ

 والممالك المحيك بها.  الرب لكة يدين بوادطته مملكة يهو او لك بسبب اتتياره 

فهةة  مواصةةفال  ي القةةرنين فةةة فةةة التةةاريخ.  علينةةا ان نةةدرس مواصةةفال كةةورش

 كورش؟القرآن تنطبق على 

لةى اقصةى الغةرب اي تركيا. ولة  يصة  ا قد وص   ربا الى آديا الصغرا كورش

كما يصور القرآن  ا القرنين. كذلك بالر   من ان الملرتين م   هيروةوتس قةد تحةداوا 



 225  و القرنين

 

  جانية ليست للبيع()نسخة م 

 

عن كورش ولروبه وهنةا  الك يةر مةن المنقوشةال عةن كةورش   نجةد اي منهةا يتحةدث 

عن بنائه ددا من لديد ونحاس لجز بها شعبا متولشا عبةر كة  التةاريخ. كةذلك الصةور  

نين انه شخد   يُغلب وقد مك،ن هللا له فةة ا رضأ   تنطبةق علةى القرآنية عن  ي القر

التة  Massagetaeكورش الذي قُت  كما نفه  من تول هيروةوتسأ فة لربه مع قبيلة 

 فةةةة المنطقةةةة المعروفةةةة اليةةةوم ب كازاتسةةةتان كانةةةت تسةةةكن فةةةة صةةةحاري تةةةوارزم

Kazakhstan وازبيكستانUzbekistan   . 

وعنةدما نبحةث فةة ةيانتةةه وموقفةه مةن الةديانال ا تةةراأ نةرا الصةور  بعيةد  كةة  

البعد عمةا رواه القةرآن عةن  ي القةرنينأ الةذي ينطبةق بكة  تفاصةيله علةى دةرة المنتحة  

 والكتابال السريانية عن ا دكندر. لكلس نيس

 بان كورش ةشتيةاالمتخصصة فة الديانة الزر Mary Boyceبويس  اابتت ماري

وانةةه كةةان لةةه  أةشةةتيةاوانةةه قةةد دةةلك م ةة  آبائةةه فةةة الديانةةة الزر أةشةةتيااالكبيةةر كةةان زر

ة .ةشتية فة القصةرامماردال زر د علةى ان الكهنةة وادتشةهدل فةة نصةوا يونانيةة تلكِّ

كان له  دلطة تاصة فة قصره وبين لاشيته ةشتييناالزر
487
 . 

والترامةه لكة  التةدينال  أفةة زمانةه األةيةانفة مسةايرته لجميةع  لقد ُعرف كورش

 االةههيكة   إلةى هةب  أوفةة يةوم تتويجةه علةى بابة  أمباشر  بعد ان التة  بابة فالوانية. 

قدم لقوق الدين فة التاريخ. كةان اما يُعرف اليوم ب واعلنليين الرئيسةأ الباب إله أمرةو 

 إلةةههةةو مةةن ادةة  تكةةري   مةةرةو هيكةة   إلةةىالربيةةع. وةتولةةه  ايةةاميةةوم مةةن  اول لةةك فةةة 

 البابليين. 

أ و لك من قب  القائد العسةكري على باب  وهنا  تسجي  لولتفال فة تتويج كورش

 .Gezenfoneالملر  اليونانة -لسوف والفي

فةة المكتبةة الوطنيةة  اثنمودةوة  ووهة أالعةراق– اوروهنا  نقش ُودةد فةة مدينةة 

بعةض كلمةال نةد هةذه المنقوشةة  ةهة ه. وهذBritish National Libraryالبريطانية 

  الهامة 

متول  على  اناةشتيين الرئيسة( االزر إله اهورا مازةا)وهو  أ وبنعمة مازةااثن

  اعلن بوة الرئيسيةأ  واألربعةوباب   إيرانمملكة 

بوة  واألربعةوباب   إيرانكملك على  من مازةا    ومقبو ما ةمت ليا   اننة

تحت مملكتة. وهكذا  األم فة تكري  ةيانة وعاةال ك   اتعهد فإننةأ األدادية

 اواية ةيانة  او يهينتحت مملكتة ان يحتقر  مس ول اوي لاك  ألمسمول   ير

 . األترا لمم  اوالتة تحت مملكتة  لمم عاةال 

من اد   على قيد الحيا  وُمبار  من مازةا اناأ وطالما متول    اناليث  اثنومن 

فة ان يقب   مملكتهأ دوف   افرض مملكتة على اي امةأ ليث ان الشعب لر  

 وان يكون بدون معانا  من لروب تده. 

... اليوم اعلن بان لك  فرة الحق ان يختار اي ةيانة يلمن بهاأ ويعيش فة اي  

 .اثترينمكان يريدأ على شرط ان   يلغة لقوق 
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أ دوف الك  كملكأ دوف لن على قيد الحيا أ من تول نعمة مازةا اناطالما 

 امرا  يُبا  كعبيد . .. اورد   ادم، ان اي

 ام على عاتقة تجاه  اتذتهان يمنحنة النجال فيما قد  مازةا إلى اتضر  وانا

 . األربعةوباب  والبوة الرئيسية  إيران

  كورش

و  شك ان هللا بحسب الكتاب المقدس يعةيِّن الملةو  لتةى ولةو كةانوا  يةر مةلمنين  

أ هةو بسةةبب لمةا ا مةدلت بعةض ادةفار العهةد القةدي  كةورش امةالةديانال وانيةة. وينتمةون 

 أودماله لليهوة ان يقيموا شةعائره  الدينيةة أفة هللا اادرائيليين إيماننزعته فة الترام 

 ويبنوا الهيك .  يهو ا إلىوان يعوةوا 

 (ادةطوانة كةورش)فةـ فة مخاطبة ك  شعب بلغة ةيانته وآلهتةه.  كورش قد ُعرفو

Cyrus Cylinder فةة  0179عةام  األاريةة بةت مةا نقةول. فقةد ُكشةفت هةذه ا دةطوانة ت

 Hormuzdالبريطةانة  اثاةارو لك بوادةطة عةال   أالبابلة مرةو  االههيك   ادادال

Rassam وهة عبار  عةن كتابةة منقوشةة علةى  .ملحمة دلجامش أللوالمكتشف الوهو أ

عةةن  األاريةةةوهةةذه ا دةةطوانة  .المسةةماري األكةةاةيمنقوشةةة بةةالخك أ والطةةين المشةةوي

 اتطةا فةة المتحةف البريطةانة. ففةة هةذه المنقوشةة يُظِهةر كةورش  اثن كورش مودوة   

لهةةة مةةا بةةين آفةةة لةةق )الملةةك البةةابلة الةةذي قُهةةر مةةن كةةورش(  Nabonidus نابونيةةدس

الذي دعة  مةرةو  ان يفةتش علةى لةاك  بةدل  األمر ."اثلهةالنهرين ولق مرةو  "ملك 

. واتةى بةه واعطةاه النصةر  علةى بابةة  أالحةةاك  مةرةو  ان كةورش هةو فةاعلن. نابونيةدس

قةد وانةه كان البابليون قد دةبوه .  ذينمدنه  ال إلىويقول كورش انه قد اعاة دكان المدن 

لمد  طويلة. ويقةول انةه قةد اعةاة تحةت  تربةالتة كانت  لآللهةالهياك    بنا إعاة  امر فة

قةد  نابونيةدسالتة كةان و أهياكله  إلى دومر واكاة آلهةأ دميع العظي  االهامر مرةو أ 

    مرةو . ويقول اي-اثلهةرب  با  غضِ باب  مُ  إلىاتى بها 

مدنها المقددة ان تدعو ب  ونيبو لحيا   إلىالتة اعدتها  اثلهة"ليت دميع 

 . "ديدي بة طويلة لة وليته  يوصوا مرةو 

 اثاارمنه  عال   أعد  بال ين التة ادراها النقش عن هذا دةدراإلى الممكن العوة  

 .488برتشارة James Bennett Pritchardاألمريكة المعروف 

لةةه إ ان مةةرةو  يا  عِ دل يخاطةةب البةةابليين مةةن تةةول لغةةة ةيةةانته أ ُمةة نةةرا كةةورش إ ا   

 و  سةهِّ . ونةراه يكةرم ةيانةة كة  شةعب مُ م األعلى  البابليين هو الذي اتى به واعطاه دلطانا  

الشةعوب التةة كةان البةابليون قةد دةبوه  وابعةدوه  عةن  عيدا  بنا  هيك  العباة  التة له. ومُ 

 يةدا  عِ أ ومُ االةهالمقددة التة كان يُعبد بها هةذا  المدينة إلىالشعوب ك   آلهة يدا  عِ مدنه . ومُ 

عةى . ومن تمن  لك نفهة  كيةف ان كةورش اةل ةاثلهبنا  الهياك  التة كانت تُعبد بها هذه 

لةةه الكتةةاب المقةةدس( قةةد اعطةةاه كةة  الممالةةكأ وامةةره ان يبنةةة لةةه الهيكةة  فةةة إبةةان هللا )

كةورش فةة الكةوم لكة  شةعب بلغةة ةيانتةه. و لةك لكةة يكةون  ادةلوباوروشلي .  لك هو 

 من الشعوب التة الت  بوةها.  مقبو   
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اهةورا اةلعةوا ان  هةو  و القةرنين وا ان كةورشالغريب ان بعض المسلمين لكة ي بت

أ كان نبيا هلل الحقيقة. مع هو هللا وان الزراةشتية هة ةيانة توليديةأ وان زراةشت مازةا

دةبقهأ وقةد  أ ُمسايرا التدين ا ري الذياهورا مازةاإلها هاما  مع  ان زراةشت دع  م را

اقر بك ير من ا لهة الوانية المعبةوة  فةة زمانةه. فجعة  النةار الهةا كةذلك ا رض والمةا . 

 . أ كرب النجوم وانه مستحق العباة  م   اهورامازةاأ وهو النج  ديروسودع  تستريا

ةشةةتة يحتةةرم ويكةةرم كةة  ةيانةةة لشةةعب كةةان قةةد ازركردةة   فمواصةةفال كةةورش ا ا  

كقائد مسل  يعم  الجهاة  أاتضعهأ   تنطبق مع الصور  التة ردمها القرآن لذي القرنين

عليةه  واِتةعا   اادةوميةرفض  شةعب   ويقاصد كة ،  أالعال  ام على  اادوملكة يفرض 

نجةدها لةذي القةرنين بلقةب  ي القةرنين. ان الصةور  التةة قك دزية. كذلك ل  يُد  كورش 

ي يتحةدث بهةا ذالة أفة دور  الكهف تنطبق تماما مع ما نجد فة كتاب المنتحة  لكلسة نيس

القةةرنين. بةة  ان كةة  تفاصةةي  رللةةة  ي القةةرنين فةةة دةةور   يدونة  قةةعةةن ا دةةكندر الم

 يس. لرللة  ي القرنين فة كتاب المنتح  لكلس ن هة مطابقة تماما   أالكهف

أ بة   كةر ادة  ا دةكندر كةذي القةرنين. ومةا قةك ادة  كةورشد محمةل  يذكر كذلك ف

ليةث ظهةر للمسةلمين بةان ا دةكندر  األيةامأفة هذه  إ ظهور فكر  كورش كذي القرنين 

سةريانية وفة الكتابةال ال أ وظهرل ترافاته فة كتاب المنتح  لكلس نيسهو شخد وانة  

أ كمةةةا ظهةةةر ان التةةةاريخ الردةةةمة لليونةةةان يعةةةاكس ترافةةةال المنتحةةة  التةةةة بُنيةةةت عليةةةه

 ان يرفعوا ا نتباه عن اقتباس محمد من ترافال المنتح  لكلس نيس. فاراةوالكلس نيس. 

ر  أامةون االةهدونة قد اةلعى انه ابن قمعروف بان ا دكندر المو الةذي عةاة  يصةو،

علةةى شةةرف  فةةة عصةةور مختلفةةة ان يصةةكوا نقةةوةا   الةةذي دعةة  اليونةةانيين األمةةربقةةرنين. 

 بقرون امون.   إياهمصورين  أا دكندر

. وهنةا  نصةبلوه إلى معبد االه امون وبعد ان الت  ا دكندر مصرأ  هب إلى ليبيا

كةبشأ تم ة  الخصةب )والةبعض يقةول انهةا تم ةة   الكهنةة كةابن امةونأ الةذي كةان لةه قرنةا

امةون  االةهدونة انةه ابةن قةا دةكندر المعةى طرفة األرض بشرقها و ربها(. وبعةدها اةل 

ر بقرنين.    ا  يفسلر كما دبق وقلنةا صةك النقةوة لةه وعلةى رادةه قةرنين. الذي عاة  يصو،

الةذي فةة عةام أ  Lysimachusفمن عصر قريب الى عصره مة و  نجةد ان  يسماشةوس

ق.م. اصب، ملكا  على مقدونيا وآديا الصةغراأ قةد صةك نقةوةا  لإلدةكندر المقةدونة  316

را  إيةةاه بقةةرنين. وفةةة شةةبه الجزيةةر  العربيةةة قةةد ُصةةك،ت نقةةوةا  علةةى ادةة  ا دةةكندر  ُمصةةوِّ

ر   إياه بقرنة كبش. واقدمها يعوة إلةى مدينةة دةرا علةى الخلةيج العربةةأ المقدونةأ ُمصوِّ 

 وتعوة للقرن ال الث وال انة ق.م.أ ومودوة  فة المتحف البريطانة. 

األمر الذي يدل علةى ان  ا القةرنينأ كلقةب ا دةكندرأ هةة لقيقةة مشةهور  وقديمةة 

بالعربيةةة  ب  و القةةرنينويبةةدو ان لقةة فةةة شةةبه الجزيةةر  العربيةةة كمةةا فةةة الشةةرق األودةةك.

-Treمةةاتو   مةةن اثراميةةةأ ليةةث كةةان ا دةةكندر المقةةدونة معةةروف باثراميةةة بلقةةب  

Qarnayia  التة تعنة  ا القرنين
489
. 
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قةد انتشةرل فةة منطقةة الشةرق األودةكأ  أتاصةة السةريانية أوفة كتابال ترافيةة 

و فةة الكتابةة السةريانية المنسةوبة ليعقةوب نجد ان لقب  ي القرنين معزي  لإلدةكندر. فمة 

أ نقةرا السرودة والتة تعوة للقرن الساةس م. وهة مبنية علةى كتةاب المنتحة  لكلسة نيس

 ما يلة 

" يا هللا... إننة اعرف بذهنة انك رفعتنة فوق دميع الملو أ ودعلت قرونا   

ل "على رادةأ من تولها ادحق ممالك العا
490
 

فة الشةرق  منتشر   كانت هة لقيقة تاريخية معروفةأ و لإلدكندرالقرنين  يلقب  ف

 و –أ   يعتريهةةا شةةك. بحيةةث عنةةدما ادةةتخدم محمةةد هةةذا اللقةةب اادةةومقبةة   األودةةك

 دونة. قمن الشخد العاةي فة ديله انه قصد ا دكندر الم كان مفهوما   –القرنين

والكتاب السريان من  ض المسلمين في نسخ المنتحل لكلسثنيسموضوع ادعاء بع

 القرآن 

لقد صار هنا  فة األيام األتير  وعة عند ك يةرين مةن المسةلمينأ بالتشةابه الكبيةر 

ال والكتابةة بةةين رللةةة  ي القةةرنين فةةة دةةور  الكهةةفأ وبةةين كتةةاب المنتحةة  لكلسةة نيس

السريانية التة بُنيت عليه. ول  يبق لهل   المسلمينأ فة ر بته  ان يخلِّصوا وده القرآن 

من هذا النق  الدقيقأ إ  ان يدلعوا بةان كتةاب المنتحة  لكلسة نيس والكتابةال السةريانية قةد 

 نقلت عن القرآن. وان القرآن هو دابق  زمنيا  لهذه الكتابال.

لقةةرآن ان يكةةون المصةةدر ا ول لهةةذه الخرافةةال. م ةة  او   نقةةول انةةه لةةيس فخةةرا  ل

أ وشةروقها فةة األرض علةى انةاس بةدون اي دةتر لهة  مةن  روب الشمس فة نبع لم ةة

لةةرار  الشةةمسأ وبةةدون اي امكنةةة تُبنةةى بسةةبب شةةد  لةةرار  الشةةمس التةةة تحةةرق لتةةى 

ين دبلةين لتةى الصخور. او فكر  لبس شعب دةو  ومةادو  مةن ا دةكندر تلةف دةد بة

نهاية األيامأ وان السد لآلن قائ   فة مكان بعيد فة األرض. فالتمساك فة القةرآن ر ة  انةه 

م هذه الخرافال من دهة دغرافية األرضأ ومةن دهةة ا ةعةا  بودةوة شةعب مربةوط  يقدِّ

من عصر ا دكندر إلى اثنأ لتى لو كانت هوية  ي القةرنين اقةدم مةن ا دةكندرأ وانةه 

لةف دةد مةن لديةةد ومطلةة مةن نحةاسأ اقةول التمسةةك بكتةاب يحةوي م ة  هةةذه مسةجون ت

األمور هو امر لن يقبله دوا الفرة الذي يتغاتى عةن العقة أ ويةرفض ان يميةز الحقيقةة 

 التة تساعده ان يكتشف الباط أ ويبحث عن الحق.

فت بيت ان مصدر هذه الخرافال هو القرآن نفسهأ   يجع  معضلة القةرآن اقة  مةن 

والكتابةال السةريانية. إ   قرار فة ان محمدا  قد اقتبس من ترافةال المنتحة  لكلسة نيساا

ان انتشار كتاب المنتح  لكلس نيس هو امر معروف قب  اادةوم. وهةو يشةك  النةوا  لكة  

ان  الخرافال عن  ي القرنين فة دور  الكهفأ والخرافال فةة الكتابةال السةريانية. كمةا

هنةةا  إاباتةةال تةةدل علةةى ان الكتةةابتين السةةريانيتين قةةد كتُبتةةا الوالةةد  فةةة القةةرن الخةةامسأ 

واألترا فة القرن الساةس ميوةي. ودوف اناقش فة الصفحال التالية موتو  تةاريخ 

 بعض النسخ لكتاب المنتح  لكلس نيسأ وتاريخ الردالتين السريانيتين.
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 قد اقتبس من القرآن  كتاب المنتحل لكلسثنيس استحالة ان

قةةد نقةة  عةةن القةةرآن هةةو امةةر  ان محاولةةة ا ةعةةا  بةةان كاتةةب المنتحةة  لكلسةة نيس

مستحي أ و لك بسبب ان كتاب المنتح  كان قد تُةرد  للغةال العةال  القديمةة قبة  اادةوم. 

العصر اادومة بك ير. وكان يُعرف بانه اك ةر وترافاته قد ةتلت فة كتابال ك ير  قب  

فةة  معةروف  و لك قب  اادوم. فالكتاب  491كتاب قد انتشر فة العال  بعد الكتاب المقدسأ

   .ميوةيأ وقد انتشر فة بلدان ك ير  من العال  القدي النصه اليونانة منذ القرن ال الث 

 إلةىع تةاريخ الكتةاب بةالند اليونةانة يردة Colonel Yale   يي كولونيالبالث و

الةذين  اليونةان ةمةالبال ون ان الكتاب قد ُكتةب فةة عصةر البطال ولكن يقرل  492.م 211عام 

ابتةةةدا  مةةةن القةةةرن الرابةةةع قبةةة  المةةةيوة.  المقةةةدونةلكمةةةوا مصةةةر بعةةةد مةةةول ا دةةةكندر 

  493.م ةةال السةةنين قبةة  القةةرن ال الةةث مةةيوةي إلةةىالكتةةاب تعةةوة تةةة التواهةةا الخرافةةال الف

عةن تلةك الخرافةال  تلميحةالهنا   إ البال ون بودوة تردمة قديمة باللغة العبريةأ  ويقرل 

ليث نجةد  .س فوفيوسويفيودوكتابال الملر  اليهوةي الرومانة  494بيينافة كتاب المك

 أ1 وااصةحالالكتةاب الحةاةي عشةر   لمختد بتةاريخ اليهةوة القةدي فة كتاب فوفيوس ا

مةةن ان هللا دةةوف يعطيةةه  مقةةدونيافةةة بينمةةا كةةان  عةةن ترافةةة ان ا دةةكندر قةةد راا للمةةا  

 إنسةان اك ةردونة كةان ربمةا قة لةك مةع ان ا دةكندر الم .495آديانصر  على دميع ممالك 

ع العباةال الوانية لك  مدينة كةان اةلعى ا لوهية وكان  إ وانة فة التاريخ البشريأ  يشجل

تلةةك المةةدن. فكةةان هنةةا  ميةة  عنةةد ك يةةر مةةن  ثلهةةةلكةةة يقةةدم تقةةدمال ويةةذهب  أيحتلهةةا

كانت بسبب تةدت  هللا المباشةر  انها انتصارال ا دكندرفة اعتبار المجموعال الخرافية 

 وان هللا قد امره بهذه الحمول.  أمعه

  ا ول نجد مكتوبا   من كتاب المكابيين 3و 2ا ول والعدةين  ااصحالوفة 

    496."األرض اطرافنهاية  إلىو هب  األرض"ان ا دكندر قد قت  ملو  

ل  يص  شةرقا ابعةد مةن نهةر أ كما ايطاليا إلى لك ر   ان ا دكندر ل  يص   ربا 

هنةا  بة  المةيوة كانةت لتةى فةة القةرن ال ةانة ق نرا ا ا  فا ندوس فة الباكستان الحالية. 

تةةرا انتصةةارال ا دةةكندر مةةن منظةةار ترافةةة تيةةالة. اقةةول مجموعةةال  يةةر يونانيةةة 

ُعةةةرف اليونةةةانيون بالتةةاريخ وةقةةةة السةةةرة مجموعةةال  يةةةر يونانيةةةةأ مةةن ليةةةث انةةةه قةةد 

فةةة الشةةرق  اتةةرامجموعةةال  يةةر م قفةةة مةةن دنسةةيال  كانةةت هنةةا ولكةةن . التةةاريخة

. وتتخية  دغرافيةا ترافيةة األرض ألطرافرلول  ندرنسب لإلدكباتت تالتة  األودكأ

لإلدةةةكندر الةةةذي كةةةان ورا  الحربةةةة  وكةةة   لةةةك بسةةةبب الجهةةة  بالتكتيةةةك. األرضعةةةن 

وفيمةا يلةة بعةض المعلومةال والتةواريخ عةن نسةخ كتةاب المنتحة    انتصاراته العسةكرية.

 .لكلس نيس
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 النسخة اليونانية  

القةرن ال الةث  إلةىيعةوة  ايةديناته اليونانيةة ونصةه الكامة  الةذي بةين والكتاب بتردم

تلةةك المخطوطةةال تلةةك  اهةة . 497مخطوطةةة للنسةةخة اليونانيةةة 21مةةيوةي. ويودةةد لاليةةا 

 وهةة Bibliothe’que Nationale at Parisبةاريس –المودوة  فة المكتبةة الوطنيةة 

الكامة   األصلةالند اليونانة وهذه المخطوطال تحوي وتم ِّ   ..A, B, C ـالمعروفة ب

ممكن الردو  لند الكتاب فة هذه المخطوطةال و. 498Pseudo Callisthenesلكتاب 

ولقد دبق وادتشهدل بالنسبة للبوابةال . 499مولر Muller ال وث من تول كتاب البالث

 (βاو ) Bمةن المخطوطةة  األيةامالتة بناها ا دكندر بين دبلين لحبس شعوب لتى نهاية 

 فةةة ليةةدين ايضةةامودةةوة   Bهةةذه المخطوطةةة اليونانيةةة وه المخطوطةةال الةة وث. مةةن هةةذ

Leyden.  نسخ بيتاβ  م.495او  551تعةوة بةين القةرن ال الةث وعةام
500
ونجةد فةة م ة    

هذه النسخ مرادةع ترافةال دةور  الكهةف فةة القةرآنأ م ة  السةمكة التةة لييةت فةة نبةع 

 فة القرآن. ة مصدر ترافة الخضر. وهالحيا 

نةةةد معةةةروف لكتةةةاب  اقةةةدمةرادةةةة علةةةى  W. Krollلقةةةد عمةةة  البالةةةث كةةةرل 

Pseudo-Callisthenes,    الفةةاعلةةى مخطوطةةة مةةن مجموعةةة  معتمةةداAlpha  تعةةوة 

للقرن ال الث ميوةي
501
.  

بعض الكتابال التة اتةذل مةن كتةاب  أ هنا من ليث قِدم كتاب المنتح  لكلس نيس

يعةوة للقةرن ال الةث مةيوةي قةد  Life of Apollonius of Tyana المنتح أ م   كتاب

 اتذ من المنتح . من العناصر المتشابه هة 

وزيار  إلى  Meroeأ وزيار  إلى Brahmans "زيار  ا دكندر إلى البراهمة

تعوة إلى بداية القرن ال الث الميوةيأ عندما قصر "الملك العظي "... وهة 

صار هنا  اهتمام كبير فة الديانال الشرقية."
502
 

  النسخة الالتينية  

 Julius Valerius بةةـالمعةةروف  لقةةد تُردمةةت مةةن البالةةث يوليةةوس فةةاليريوس

Alexander Polemius. و لةك فةة بدايةة  ةالوتينية إلةىنةانة ولقد ترد  من الةند اليو

مةن تةول  الغربيةة والشةمالية الغربيةة اوروبةاعرفةت شةعوب ولقةد القرن الرابع ميوةي. 

تلةةك التردمةةة قصةةة ا دةةكندر
503
ابتةةدا  مةةن القةةرن الرابةةع مةةيوةي صةةارل هنةةا  ان  إ  .

فةةة ك يةةر مةةن آةاب  pseudo-Callisthenes المنتحةة  لكلسةة نيسمقتبسةةال مةةن كتةةاب 

 Royalفةةة مخطوطةةة للةةند الوتينةةة محفوظةةة فةةة تورينةةو واقةةدم. األوربيةةةالشةةعوب 

Library of Turin  وتعةةوة للقةرن السةةابع
504
تُةةرد  قةةد وهةذا لةةيس يعنةةة ان الكتةاب  .

فة العال  بين تاريخ كتابتةه كتاب  ايةائما هنا  تباين فة انه  إ فة القرن السابع.  ةلوتيني

ن عنةه. فةو يودةد كتةاب فةة العةال  لةه مخطوطةال باقيةة آلوتواريخ المخطوطال الباقية ل

ن تبعةد عةاة  عةن تةاريخ كتابةة آلتاريخ كتابة الكتاب. بة  المخطوطةال الباقيةة لة إلىتعوة 

دةوا   أيةتمةن القةرآن التةة بق   يودد نسخه والةد   الكتاب بقرون. فم و بالنسبة للقرآن
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مةا قبة  نهايةة القةرن  إلةىتاريخهةا  إردةا أ يمكةن ادزا  مةن نسةخة كنسخة كاملة او لتى

عنةدما نقةارن فةة مخطوطةال  ولكةندةنة مةن مةول محمةد.  031بعةد لةوالة  اي أال امن

 أ ايمةيوةي 021-95لسةنة تعةوة  انجية  يولنةا ادزا ليث نجد ان بعض  أالعهد الجديد

بحسةةب الدرادةةال الحدي ةةة  وانجيةة  مةةرقدنة بعةةد كتابةةة انجيةة  يولنةةاأ دةة 21-5لةةوالة 

مةةن كتلةةاب بك يةةر  اقةةربالعهةةد الجديةةد لةةه نسةةخ م. ف 71تلكةد لةةه نسةةخة تعةةوة لحةةوالة عةةام 

 مما للقرآن من مللفه محمد. الولة 

ة تح  لكلسة نيسلكتاب المن وودوة مخطوطة من القرن السابع للنسخة الوتينية د يلكِّ

 أدم تلةك النسةخةلقِة إتةافةانتشار التردمة فة القرن الساةس ونهاية الخامسأ وهو تاكيد 

فة بداية القرن الرابةع  كما هة معروفة تاريخيا فة كونها ُمتردمة من يوليوس فاليريوس

 ميوةي.ال

مصةاةر الكتةاب المعةروف  إلةداهو انهةا كانةت  لنسخة الوتينيةدم اوالذي يكشف قِ 

ولكنةه يعةوة  أ. وكاتةب  لةك الكتةاب  يةر معةروفItinerarium Alexandriتحت اد  

 م. 345- 341لسنة 

   النسخة األرمنية

فةةة مةةن اليونانيةةة  Pseudo-Callisthenesلكتةةاب  األرمنيةةةقةةد تُردمةةت التردمةةة 

أ Moses of Khorenالمشةهورالقرن الخامس مةيوةي مةن المةلر  والبالةث ا رمنةة 

هةو  ورينتة. والذي لدة ان المتةرد  هةو مودةى Movses Xorenaci ـب ايضاويُدعى 

 بحسب النسخة Pseudo-Callisthenesمن كتاب  ا دتشهاةكما يولظ البال ون  نى 

 History of Movsesتةةورين فةةة كتةةاب التةةاريخ الةةذي كتبةةه مودةةى  األرمنيةةة

Xorenaci.  والذي يعوة للقةرن الخةامس مةيوةي. فيةذكرWolohojian  بةال ين  ادةما

 و  Frederick C. Conybeareام ةال  أا رمنة األةباتتصاا فة  ويمشهورين  

S. Malxasian ورين مةن تةفةة كتابةال مودةى  لغنةى ا دتشةهاة نسبة   أدونيلكِّ أ الذين

ورين هةو المتةرد  للكتةاب فةة تةبان مودةى المنتح  لكلس نيسأ  لكتاب  األرمنيةالنسخة 

القةةرن الخةةامس مةةيوةي
505

كتابةةال  مةةنيستشةةهد بمقةةاطع  Dashian . والبالةةث ةاشةةيان

األرمنيةمع النسخة  بعضها متطابق لرفيا   أورينتمودى 
506
 . 

يقرر بان آتر تةاريخ ممكةن  أ انم   ةاشيان أتجع  بال ين ااترهنا  عناصر و 

مةيوةي 416هةو عةام  األرمنيةةللتردمةة  إعطائةه
507

 Lazar. منهةا ان الكاتةب ا رمنةة 

P’arpeci  ك يةةةرا فةةةة كتابةةةه المةةةدعو  ايضةةةاقةةةد ادتشةةةهدTowkt المنتحةةة   مةةةن كتةةةاب

ميوةي 415قد كتب كتابه عام  . ومن ليث ان  زار باربيسةلكلس نيس
508

 لةك يجعة  أ 

  .ميوةي 413ما قب  عام  إلىيعوة  للغة ا رمنية المنتح  لكلس نيستاريخ تردمة كتاب 
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  الترجمة السريانية 

المنتحة   تخصد فة كتةاب ووبال ون  يردع التة  أالنسخة السريانية ايضاهنا  

التردمةةة للقةةرن الخةةامس مةةيوةيأ Zacherم ةة  زاكةةر  ألكلسةة نيس
509
 ألةةال ايعلةةى  .

نوةكيةهيجمةع البةال ون م ة  
510

Nöldeke  والةدكتور اودةفيلد Ausfeld
511
 انهةا مبنيةةة   

تعةةةوة للقةةةرن الخةةةامس  . والنسةةةخة الفهلويةةةةهلويةةةةفالالنسةةةخة علةةةى تردمةةةة للكتةةةاب مةةةن 

ميوةي
512
الةذي امتةد لتةى  هة لغة مملكةة فةارس فةة العصةر السادةانة واللغة الفهلوية. 

البحةر  اوفكر  القرآن فة ادةتبدال البحةر النةتن ان ، التول المسلمين لبوة فارس. ونردل 

ألن الفةرس كةانوا  .  لةكهلويةةفبتةااير النسةخة الكةان انةه  أنبةع طةين لم ةةب الفادد الطينة

 فةةة Alburzعلةةى الجبةة   مودةةوة شةةروق الشةةمس و روبهةةا كةة  يةةوم مةةن نبةةع بيلمنةةون 

 البحر السماوي.

 النسخة العربية المفقودة 

 مفقةةوة أ و لةةك بسةةبب أ لكنهةةا صةةارليقةةر البةةال ون انةةه كانةةت هنةةا  نسةةخة عربيةةة

 محمةد بعض العرب قب  عصةر  اقوالفة  لكلس نيس بعض ترافال كتاب المزورودوة 

 األمةرعن ان الشمس تغرب فة نبةع عةين لم ةةأ  (م 435-405)الحميري م   شعر تبع 

 امةورفةة  ألتةى فةة عصةر محمةد أادتشةهاة العةرب ايضةاهنةا  . الذي صار فة القةرآن

رض افةة  ا دةكندر ةتةولأ كما ودةبق و كرنةا  م ة  ك ير  من كتاب المنتح  لكلس نيس

 الخلةوة الةخ.والةه لسةمكة تحيةا ونفةة ارض الظةومأ وراليتةه لقائةد لوائةه . وةتةول الظوم

كتاب المنتح  لكلس نيس يذكر كما قلنا دابقا ةتول ا دكندر فة ارض الظوم. نجد فم و 

ووهب بن منبه  514وا لودة 513ل القرطبةكتاباأ بما فيه نفس الفكر  فة الكتابال العربية

فةة اطةو  علةى ترافةال  ادلنا علةى ان العةرب كةانو. تلةك مةن األمةور التةة تة515 اليمنةة

  المنتح  لكلس نيس. 

ومحمد نفسهأ إ  دةبق وتطرقنةا  ومادو معاصري محمد لجو  من وهنا  وصف 

اةال محمةةد ه دتشةة إتةةافةطالةةب يصةةف بدقةةة طةةول دةةو أ  ابةةة  فمةة و علةةة ابةةن إليهةةا

 و و بةانه  ومةادو للشعب الذي يعيش تلف دو   هكرو ِ  أالدقيقة عن رللة  ي القرنين

. ووصةف محمةد لشةعب دةو  الذي نراه فة كتاب المنتح  لكلسة نيس األمرودوه كوبأ 

المطةابق لكتةاب المنتحة  لكلسة نيس تلةف دةدأ الوصةف  القرنين ذي دجنه  وال ومادو 

 والكتابال السريانية المعتمد  عليه. 

علةةى قةةد اعتمةةدتا  األايوبيةةةالبةةال ون ان النسةةخة العربيةةة المفقةةوة  والنسةةخة فيعتقةةد 

النسةةخة نحلةة  والتةةة تعةةوة للقةةرن الخةةامس مةةيوةي. وعنةةدما  أالمفقةةوة  النسةةخة الفهلويةةة

 الاةيةثالتةة نجةدها فةة  األفكةارنجةدها تتسةاوا ك يةرا مةع  أكلسة نيسللمنتح  ل األايوبية

شةابهال التةة تةدل علةى اعتمةاة تمةن ال ا  نجد ك يةراثترين. فاب العرب الكتل اقوال محمد و

مةن هةة   شةك الفهلويةة المفقةوة .  أعلى نسخة دابقة والةده وااايوبيةالنسختين العربية 

 أصةةغير    األرضمةةو  لكةةة يةةرا  او ة نسةةرطيةةران ا دةةكندر بوادةةطهةةذه التشةةابهال  
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ان قائةد لةوا   ايضةا. ودغرافية العال  بطريقة مشابهة لوصف المنتح  لكلسة نيس وواصفا  

بةع وانةه عنةدما  سة  السةمكة فةة ن أكان ادمه الخضر ا دكندر الذي لم  دمكة مملحة

 األشةيا أكة   زا  ميِّةمُ  وصةار لكيمةا   أل ودهةه اتضةرا  قد  طس فةة المةا  وتحةو،  أولييت

عةاش فةة الةذي  م ة  وهةب بةن منبةه ؛اب العةربالكتلة اقةوالونال الخلوة. تلك نجةدها فةة 

النسةةخة العربيةةة المفقةةوة  المبنيةةة علةةى  اصةة وهةةة   شةةك مةةن  .السةةابع مةةيوةيالقةةرن 

القةةرآن مةةن دهةةة رللةةة  ي القةةرنين ومةةن دهةةة الخضةةر  اصةةولنفهةة  مةةن هنةةا يةةة. الفهلو

  الكهف.فة دور   ايضاالمذكور 

 الكتابتان السريانيتان وموضوع قِدمهما قبل اإلسالم

 حول االسكندر"  قِدم "خرافة نصرانية 

لةةول ا دةةكندرأ كةةان  هنةةا  إاباتةةال تةةدلنا علةةى ان كاتةةب ردةةالة ترافةةة نصةةرانية

و  شك ان الكاتب كان تحت تااير الويول التة دةببها يعيش فة القرن الخامس ميوةي. 

Attila  ملكHuns  عةام  إلى 434من عام  (هنغاريةى اليوم بالمجر )تسمل  فيماالذي ملك

  المدن بطريقة بربرية. با  خرِّ أ مُ األوربيةة المدن وهد،  اوروباوادتال  .أم 453

أ الذين صاروا يتحةاربون بعضةه  مةع او ةهبين  توزعت مملكتهبعد مول اتيوأ و 

تحةةته  ان ت ةةور وتعةةوة تسةةتولة علةةى اللةذين الةةذي دعةة  الشةةعوب والقبائةة   األمةةربعةضأ 

تةول لهنةز  ا شةان الة  يعةد والرومانية.  اامبراطوريةتهديد على  ايالحك . ول  يعد له  

   واتمحلت مملكته .    أفتر  وديز  من  لك التاريخ

الرومانيةةأ دةوا  الشةرقية  اامبراطورية  بد ان الكاتب كان يعيش فة زمن كانت 

تعانة من تهديد الهنز. وكان السريان يسةكنون فةة الجهةة الجنوبيةة والشةرقية  أالغربية او

ة. وكانت لمول اتةيو الرومانية الشرقي اامبراطوريةالتة كانت قلب  الصغرا آديامن 

لحرقةةةه المةةةدن  الشةةةرقية والغربيةةةة دةةةبب  عةةةر للمةةةواطنينأ نسةةةبة   اامبراطوريةةةةتةةةد 

ل  مةن دهةة ا دةكندر" نصرانيةترافة "لـ الكاتب السريانة  وتدميرها. من هنا نرا يحةوِّ

 نيسالمنتحةة  لكلسةة دةةجنه  كاتةةب  نالةةذيو أالشةةعوب آكلةةين لحةةوم النةةاس وشةةاربة ةمةةائه 

هةل   الهنةز هة  الخطةر الةذي كةان ان  إ . Huns هنةز إلةىبوادطة بوابال بةين دبلةينأ 

 الكاتب السريانة.  يراه

الكاتب قد عاش فةة القةرن السةاةس مةيوةيأ  وهنا  لقيقة بديهية وهة انه لو كان 

ل تلةةك الشةةعوب  تةةحا انةةه فةةة فتةةر  كتابةةة "ترافةةة يبةةدو وا. Huns إلةةىلمةةا كةةان قةةد لةةول

كةةرا لةةروب الهنةةز وهجمةةاته  الولشةةية علةةى كانةةت  ِ  مةةن دهةةة ا دةةكندر" نصةةرانية

هةةة الصةةور  السةةائد  فةةة التةةاريخ المعاصةةر للكاتةةبأ ولةةيس المخةةاطر  اامبراطوريةةة

الرومانيةةة فةةة القةةرن  اامبراطوريةةة اعةةدا التةةة صةةارل  األتةةراوالشةةعوب والقبائةة  

الكتابة "ترافة مسيحية من دهةة  تاريخ هذهالذي يجعلنا ان نضع  األمرالساةس والسابع. 

 القرن الخامس ميوةي. " إلى نهايةا دكندر
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الخرافة. فكان المسلمون فة منتصةف القةرن السةابع  لإلدوم فةكر كذلك   يودد  ِ 

أ م   دوريا وشرق ا رةن وفلسةطين البيزنطية اامبراطوريةهامة من  ادزا   قد التلوا 

 كاألعةةدا لظهةةر المسةةلمون  اادةةومومصةةر. فلةةو عةةاش الكاتةةب السةةريانة بعةةد ظهةةور 

أ ولكةانوا قةد لللةوا مكةان الهنةز فةة كتاباتةه. كة  هةذه ا عتبةارال لإلمبراطوريةالحقيقيين 

 . اادومةتجع  من المستحي  ان يكون الكاتب قد عاش فة العصر 

آتةةر يسةةاعدنا ان نسةةت نة ان يكةةون الكاتةةب قةةد عةةاش فةةة العصةةر  هنةةا  عنصةةر

 Hunsالتة لبس بها الهنةز  أأ وهو انه يقول بان ا دكندر قد نقش على البوابةاادومة

والفةرس ان الهنز بعد فت، البوابة دوف يخردون ويحتلون بوة الرومان أبين دبلين
516
 .

رس زمةن الكاتةب همةا القوتةان العظمتةان فةة العةال . و  مما ي بت انه كةان الرومةان والفة

الفاردةية لة  تعةد بعةد  اامبراطوريةةليةث ان  اادةومةتصل، هذه الصور  فةة العصةر 

 ارض فارس. اادومالت   إ  أقائمة

ولكن يةذكر العةرب مةر  والةد . ويةذكره  فةة دةياق  أك ير  ا  الكاتب شعوبا  يذكر 

 الحديث عن الفرس ويضعه  بعده
517
و  شك كةان يشةير للعةرب المنةا ر  الةذين كةانوا  .

 الرومانيةةة الشةةرقيةأ ويهةةدةون بادةةتمرار دةةوريا التةةة كانةةت دةةز ا   اامبراطوريةةة اعةةدا 

الةذي دعة  الكاتةب  األمةر. وكان العرب المنةا ر  تةابعين للفةرسأ اامبراطوريةهاما من 

 ها فة كتابته.يضعه  فة تبعية الفرس فة المر  الوليد  التة  كره  فيان 

ب  هنا  ما يدل على ان الكاتب قد عاش قب  بداية القرن الساةسأ  لةك انةه ينسةب  

انةه فةة  فيهةايقةول  أدونة انه كتةب نبةو  علةى البوابةة التةة لةبس بهةا الهنةزقالم لإلدكندر

األرض امة دنة دوف يخر  الهنةز ويسةتولون علةى  126نهاية 
518
بةدال هةذه ال  فةإ ا  .

المةةيوة كتةةاريخ لحمةةول ا دةةكندرأ يكةةون الكاتةةب قةةد دعةة  تةةرو  قبةة   331عةةام  126

ميوةي. وهنا تاكيةد دةازم مةن ان الكاتةب لة  يعةش فةة  496الهنز من البوابة لوالة عام 

وانه دع  فت، البوابةة وتةرو  الهنةز علةى  القرن الساةس ب  فة القرن الخامس ميوةي.

  العال  بعد عصره. 

دةنة  941ان يتنبةا عةن نهايةة العةال  انهةا تحةدث بعةد ونرا الكاتب يجع  ا دةكندر 

مةيوةي 621لةوالة عةام  ايمن كتابة ا دكندر النبو  على البوابةةأ 
519
وهنةا نةرا ان   .

الذين كانوا يةرون  أالكاتب يم ِّ  ودهة نظر مجموعال من النصارا السريان المتطرفين

نصةف مةن وقةرن  اومن قةرن وهةا تةلتةى انهة  ظنل  أنهاية العال  ليست بعيده عنه  ك يرا  

 الكاتةب قةد عةاش فةة نهايةة القةرن الخةامس مةيوةي.ان . وهذه ا عتبارال تجعة  زمانه 

 فمن يدلعة فة وتع موعدا  لنهاية العال  لن يضع الموعد دابقا لتاريخ كتابته.

 رسالة السروجي وإثباتات انها ُكتبت قبل اإلسالم

انةةت تمةةر منةةاطق عزيةةز  عليةةه تحةةت يعانيةةه الكاتةةب مةةن آ م بسةةبب مةةا ككةةان مةةا  

كةون دةوط هللا تةد يفةة ان  ومةادو دعة  دةو  قةد أ ةردةاا لتول الف وقسو   تراو
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 ونقةدةوف يمزِّ  ومةادو . فيقةول ان دةو  األتيةر  األيامالفاردية فة  اامبراطوريةهذه 

مملكةةته  ونمةةالفةةرس ويحطِّ 
520
عةةنه  كةةرامته . واتةة، هنةةا ان الكاتةةب كةةان  ونوينزعةةأ 

عظيمةأ لتةى انةه تكلة   كإمبراطوريةفة زمانه  وقت كانت مملكة الفرس قائمة   يعيش فة

 اثونةة قةاةر . فلة  تكةن هنةا  مملكةة فةة تلةك ومةادو عن تحطي  مملكته  على يد دةو  

الرومانيةةة. ولةةو كةةان الكاتةةب يعةةيش فةةة  اامبراطوريةةةلتةةى  علةةى تةةدمير الفةةرس نهائيةةا  

نهاية العةال  بالنسةبة  إ . األمرتأ لما  كر هذا ليث فارس كانت قد انته اادومةالعصر 

ان للكاتب هة تحطي  الدول العظمى السائد  فة العال  بحسةب الكاتةب وفةة زمانةهأ ليةث 

 . البيزنطيين اوةولة ظاهر  إتافة للرومانيين الشرقيين  اك رالفرس كانوا 

وهو  مة اادوتدل على ان الكاتب ل  يكن يعيش فة العصر  اترا إاباتالهنا  و

انه يتنبا عةن دةقوط دميةع الةدول الهامةة المعروفةة فةة زمانةهأ لكنةه   يةتكل  عةن العةرب 

ذكر دةةوف يةةةولةةة  اهةة لكةةان  اادةةومةفةةة العصةةر  يعةةيش لةةو كةةان الكاتةةبفوالمسةةلمين. 

، عنهةا بطريقةة  األق لكان على  اوالعربية.  اامبراطوريةدقوطها هة  بةاترا.  اوقد لم،

ةةد ان الكاتةةب قةةد عةةاش فةةة زمةةن لةة  تكةةن هنةةا ولكننةةا   نجةةد  لةة  فيةةه ك التلمةةي،أ ممةةا يلكِّ

 اي  و  تشةةكِّ  أوكةةان العةةرب عبةةار  عةةن قبائةة    تسةةتدعة انتباهةةه أعربيةةة إمبراطوريةةة

 الرومانية الشرقية التة كان الكاتب مواطنا فيها.   اامبراطوريةتطر على 

ةة اتةةراةاتليةةة  إاباتةةالهنةةا  و اش فةةة عصةةر دةةبق ظهةةور د ان الكاتةةب قةةد عةةتلكِّ

بسةبب ان و لةك مدينةة القةدسأ  والةن يةدتل ومادو يتكل  على ان دو   منها انه. اادوم

دوف تمةنعه أ وتبعةده  بعيةدا عنهةا عومة الصليب
521
كةان مسةيحة  إنسةانوهةذه فكةر   .

 ألةبكانةت تُةرا مدينةة اوروشةلي  كمدينةة   تُغمسيحيةأ ليث  إمبراطوريةيعيش فة ظ  

كةان يُظةن انةه مودةوة فيهةا آنةذا . الةذي بسبب الصليب الةذي ُصةلب عليةه المسةي، و لك 

لةةذلك يعبِّةةر الكاتةةب عةةن اعتقةةاة زمانةةهأ  لةةك ا عتقةةاة الةةذي اتتفةةى بعةةد ةتةةول والةةتول 

  .المسلمين المدينة. وهذا يدل على ان الكاتب قد عاش قب  ةتول المسلمين المدينة

ميوةي.  604د بان كاتب الردالة قد عاش قب  عام تلكِّ  ب  ان هنا  لاةاة تاريخية

 -الملك الفاردةة السادةانة- Khosrau II ال انة ميوةي قد الت  كسرا 604ففة عام 

انتصةر  621من مكانه. ولكةن فةة عةام  مدينة اوروشلي . ونز  الجز  الباقة من الصليب

واتةى  أوادتعاة هذا الجز  من الصةليب أعلى كسرا ال انة البيزنطة اامبراطور هرق 

مدينةةةة  إلةةىاعةةةاةه مةةيوةيأ  631عةةةام  أ اياةة  فةةةة وقةةت  لةةق. ةالقسةةةطنطيني إلةةىبةةه 

ر علةى تشبة الصليب يشةيا تصاب الفرس ويد اوروشلي . فسقوط مدينة اوروشلي  تحت 

تةاريخ لةدوث هةذه وهةو مأ  604ان كاتب الردالة السريانية الموزونة قد عاش قبة  عةام 

 .األمور
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والقرآن الذي اعتمد عليه على ضوء التاريخ  مقارنة ادعاء المنتحل لكلسثنيس

 الرسمي

بةين رللةة فة نهاية نقاشنا لموتو  رللة  ي القرنين. نقول بان تساوي التفاصي  

أ يجعلنةا ان نعامة   ي القرنين فة القرآن ورللة ا دةكندر فةة كتةاب المنتحة  لكلسة نيس

السةةرةين علةةى تةةو  التةةاريخ الردةةمةأ لكةةة نةةرا مةةدا مصةةداقية  لةةك السةةرة تاريخيةةا . 

أ او لتةى فمعلوم بان كتابةال المنتحة    تلتقةة بالتةاريخ الردةمة الُمسةج،  عةن ا دةكندر

عن اي قائد  عرفه التاريخ قب  ا دكندر وبعده. ومةا تخياة  م ة  المنتحة  لكلسة نيس قصةة 

ترافية عن رلول ا دكندرأ إ  ألنه داه   فة التاريخ الردمة اليونانة. واراة ان يقلد 

اف فة رللتةه فةة طلةب الخلةوةأ فجعة  ا دةكندر ايضةا يسةافر إلةى اطةر رللة دلجامش

تياليةةة  تنادةةب القصةةد الخرافةةة  األرض بح ةةا  عةةن الخلةةوة. فةةو بةةد ا ا  ان يصةةف امةةورا  

قد كتبوا التاريخ الردمة لإلدكندرأ ول  يتركوا  لكتاباته. فة وقت كان الملرتون اليونان

لها المنتح  لكلس نيس. فكلس نيس الحقيقة مرافق ا دكندر قد ك تةب هنا  فجوال لكة يكمل

الةذي  أOnesicritusعن ليا  ا دكندر واعماله. وآتةرون شةهوة عيةان قةد كتبةوا مةنه  

 األدةطولقائةد  Nearchusوس تةنير . وقد كتب ك  منوربان دفينة ا دكندر ا  كان قائد

أ Ptolemy وايضةا بطليمةوسأ الخزنةة لةدا ا دةكندر امين Charesشارس أ والبحري

 اردةتوبولوس ايضةاوهنةا  . فةة مصةر رأ والذي ادس مملكة البطالمةةقواة ا دكند الد

Aristobulus  بنةىا دكندرأ والةذي لةو كةان ا دةكندر قةد  ألعمالالذي عم  كمهندس 

. وعنةدنا ادةزا  مةن عليةه وااشةرافهنددةته وْتةِع لكان ا ول فةة  ونحاديا   ا  يلديد ددا  

ل  أ ولكةةن كتابةةاته  قةةد عاشةةت فةةة كتابةةال مةةلرتين يونةةانيين  لقةةينأ الةةذين كتابةةال هةة

 كانوا قد اطللعوا على كتاباته  فة ادياله .   

مةن كتابةال دميةع هةل  أ ولكةن كتابةاته  قةد نُسةخت كلهةا فةة  ادةزا نحن نملةك و 

ن. قةةرو ةاواةة إلةةىن قةةد عاشةةوا بعةةده  بقةةرن كودةةيكييكتابةةال مةةلرتين يونةةانيين وكتلةةاب 

الملرتةون اعتمةد عنةدما  أشهوة العيةان كانةت مةا زالةت دةليمةالوكتب هل   الملرتين 

الذين دا وا بعده  على كتاباته  فة نق  ووصةف لمةول ا دةكندر واعمالةهأ بحيةث ان 

ن قد رادعةوا الكوديكييبامانة. فعدة كبير من الكتلاب  إليناليا  ا دكندر واعماله قد نُقلت 

 دونة. ومن هل   نذكر قعن ا دكندر الم وكتبوا كتبا   كتب شهوة العيان

مةلر  يونةةانة مةن القةةرن ا ول قبةة   أDiodorus Siculus ةيةةوةوروس يتحةدث

مةةن عملةةه المعةةروف تحةةت ادةة   بةةين الكتةةاب السةةابع والسةةابع عشةةر األدةةزا فةةة  أالمةةيوة

Bibliotheca Historica  ب اليونانيةةة لتةةى مةةول تاصةةة الحةةرو أعةةن تةةاريخ العةةال

ملر  رومانة من القرن ال الةث مةيوةي كتةب عةن  أJustinدودتين و .ا دكندر الكبير

أ مةةلر  رومةةانة كتةةب بةةين لةةوالة Curtius Rufusكورتيةةوس روفيةةوس . وا دةةكندر

ةةز علةةى صةةفا أ وقةةدمةةيوةي 40-54  وهنةةا  بومبيةةوس. األولةةىبالدردةةة  ل ا دةةكندررك،

كتابةه وملر  رومانة مةن القةرن ا ول قبة  المةيوة.  أPompeius Trogusترودوس 

ةةوكتابةةا.  44مةةن  مللَةةف   Historiae Philippicaeالرئيسةةة هةةو  ز بةةه علةةى مملكةةة يركِّ
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 بلوتةةار يونةةانة المةةلر  وال اةة  تةةاريخ ا دةةكندر والةةذين تلفةةوه. أفيليةةب والةةد ا دةةكندر

Plutarchعن ليا  ا دكندر الكبير فة معلومةال  با  كتب كتا أ قدميوةي( 021 – 46) أ

 الناةر  عنه التة ل  يتكل  عنها  يره.  األمورفريد  عنه وعن ك  ما درا لهأ لتى 

ولةد عةام الةذي  Arrian اريةانوسوعلى ةردة كبير  مةن األهميةة كتابةال المةلر  

التةةة تعنةةة أ Anabasis Alexandriوقةةد كتةةب  أيونانيةةا   مةةيوةي. كةةان ملرتةةا   16

عن ا دكندر ولموتةه التةة مةا زالةت  المرادع . وهة تُعتبر من اه "لمول ا دكندر"

ورفيق ا دةكندر.  اردطو اتةوهو ابن  أوادتخدم كتابال كلس نيس .لون مودوة  كاملة  

 أليمةوس. وكان يملك المذكرال التةة كتبهةا بطلإلدكندركتابال المرافقين  ايضاوادتخدم 

وهنةةا  ايضةةا كتابةةال . اتيةةهقةةواة ا دةةكندر ومةةن المحتمةة  نصةةف  اهةة  الةةدالةةذي كةةان 

ق. م.  64مشهور. ولد عام اليونانة الجغرافة الملر  وأ الStraboادترابو  اودترابون 

ولكةن  أددونةأ ولةو انةه قةد فُقةقالذي هو عم  مودع عن ا دكندر الم Memoirsوكتابه 

    .Plutarch منه  بلوتار  لملرتين ك يرين كتبوا عن ا دكندر كان مردعا  

المواتةةيع  اك ةةرمةةن كةة  هةةذه المةةواة الك يةةر  عةةن ليةةا  ا دةةكندر واعمالةةه تجعلهةةا 

قةد  كةر  ألةد مةن هةل   المةلرتينانالية التاريخية. ومع  لةك   الالقديمة المكشوفة من 

قةد رافقةوا  . فكتلةابومةادو ولجز شعوب دةو   أقد اقام  لك السد المعدنة ان ا دكندر

التةةة واصةةغرها  األمةةورقةة  اقةةد كتبةةوا كمةةا  كرنةةا عةةن  أا دةةكندر فةةة لموتةةه العسةةكرية

لتةةى شةةعب دةةو   او كةةر  لةةك السةةد  ابةةدا  لةةد ا  . ومةةع  لةةك تلةةك الحمةةول اانةةا لةةدات 

بحادةة  أكلهةا األرضة يهةدِّ  متةولش   عةن شةعب  لإلدةكندر  شةكاقةد  الةدا  ان  او ومةادو أ

فةة ليةا   مشةرو    اهة  لسجنه بين دبلةين. فكيةف يهمة  هةل   الكتلةاب شةهوة العيةان ِ ْكةرَ 

  ؟! دد بين دبلين شعوب متولشة تهدة العال  تلف عن دجن ه  تبر  اا دكندرأ و

 دعوة للتفكير والتأمل 

فةال دية  محمةدأ التةة كةان ا ا  نرا القرآن يخالف التةاريخ الردةمةأ وينتمةة لخرا

يتمسك بها مجموعال داهلة ل  تكن تدرس التاريخ. وتصدق الجغرافيا البدائيةة التةة كةان 

ةة، قةةد نشةةرها المنتحةة  لكلسةة نيس أ وصةةدقتها بعةةض المجموعةةال السةةريانية. فكيةةف نرشل

 القرآن ككتاب إلهة مصدره السما . 

هةو والةد مةن الةذين دةاهموا فةة نشةر كتةاب المنتحة   ولو اعتبر العرب بان محمدا  

فة شةبه الجزيةر  العربيةةأ لكةان األمةر يعبلةر عةن الحقيقةة. ولكةن تكةري  محمةد  لكلس نيس

عنةدما  بسبب السجع الذي نق  به هذه الخرافال لمستوا النبو أ هو امر ل  يفعله الرومةان

فةة ادةلوب لغةوي عةال ورفيةع. ولة  يفعلةه  يوس كتاب المنتح  للغته  الوتينيةترد  فالير

كتةاب المنتحة  للغةته . مةع ان نسةخة تةورين تُعتبةر  ورينتةمودةى األرمن عندما تةرد  

 تحفة فة األةب ا رمنة. ولكن ل  يعتبر األرمن ان تورين يستحق لقب نبة بسةبب عملةه

فة نشر كتاب المنتح  فة لغة ارمنية عاليةة. صةوتة ان العةرب المسةلمين يكةون عنةده  

لك  الشعوبأ التة ل  تجع  السجع ودمو اللغة عنصَر الحك  فة طبيعة الماة  الُمتردمة 
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إلى لغاته . ولة  تكةافئ الكتلةاب الةذين تردمةوا تلةك المةواة والخرافةال فةة كتةاب المنتحة  

ه  إلةى مسةتوا النبةو أ وتجعة  كة  مةنه  كةدلي  لحيةاته  الروليةةأ لكلس نيس فة ان ترفع

 ومتحكمين فة مصائره  األبديةأ كما فع  العرب المسلمين مع محمد.
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 السبعة نائمين لقرون في مدينة افسس

".  لقد اةتة  محمةد فةة القةرآن الخرافةة السةريانية عةن "النةائمين السةبعة فةة افسةس

عةام. وبحسةب  211إلةى  051الخرافة تقةول بةان دةبعة مسةيحيين نةاموا فةة كهةف قرابةة 

 Decius مةةيوةيأ زمةةن اامبراطةةور الرومةةانة ةيسةةيوس 251الخرافةةة  لةةك يعةةوة لعةةام 

دةةا  ةيسةةيوس إلةةى مدينةةة  حيين فةةة زمةةن ُملكةةه. وبحسةةب الخرافةةةأيالةةذي اتةةطهد المسةة

لكة يضطهد المسةيحيين. وهنةا  التقةى بسةبعة فتيةة مةن الشةباب  غراافسس فة آديا الص

ةةروا فةةة امةةره   المسةةيحيين األشةةرافأ ولةةاكمه  فةةة المحكمةةة. اةة  اعطةةاه  وقتةةا  لكةةة يفكِّ

ويترادعوا عن إيمانه . ولكةنه  قةرروا ان يقةدِّموا امةواله  للفقةرا أ مةا عةدا بعةض قطةع 

  . وقةرروا عةدم إنكةار إيمةانه أ لكةن صةعدوا إلةى دبة  انكيلةوسالنقوة التة اتةذوها معهة

Mount Anchilo قد  ةيسيوس إلى افسس لكة يستعدوا لقبول لك  المول. وعندما عاة

دةةال عةةنه أ ولقةةد ودةةده  دنةةوةه نةةائمين فةةة الكهةةف. فةةامر ةيسةةيوس دنةةوةه بةةان يختمةةوا 

. الكهَف بحجار     عظيمة أ ةافِنا  بذلك إياه  اليا  

ر   بانةةه علةةى زمةةن إمةةا اامبراطةةور المسةةيحة ايوةودةةيوس  تسةةتمر الخرافةةة مصةةوِّ

 م.أ او ايوةوديوس395و 379أ الذي ملك بين عامة Theodosius the Greatالكبير 

مةيوةيأ كانةت هنةا  مجةاة ل لةول القيامةة التةة  451و 411األصغرأ الذي لك  بةين 

. وعندما الد اصةحاب المةزار  فةت، الكهةف لكةة يسةتخدمه انكرها ك يرون من الهراطقة

كإدطب  او مذوة لقطعانهأ ادتيقظ النائمون من نومه  الطوي أ وظنلوا بانه  قد نةاموا ليلةة 

لكة يشتري له  طعاما . لقد  هب هذا لاِمو  معةه قطةع والد . وارد  السبعة والدا  منه  

أ والتة كانوا قد التفظوا بها قب  نومه . فانةدهش إ  راا النقوة التة تحم  رد  ةيسيوس

ةةب  الصةةليب فةةوق الكنةةائس وادةة  المسةةي، بصةةور  صةةريحة علةةى لسةةان النةةاس. ولقةةد تعج،

ان يحمةة  قطةةع نقةةوة تنتمةةة لعصةةر اامبراطةةور ةيسةةيوس. الشةةعب الةةذي رآه كيةةف انةةه كةة

 فظنلوا بانه قد ودد كنزا  فة كهف. من ا  كشف الرد  عن قصة نومه  الطوي . 
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بالقصةةأ و هةب للكهةف لكةة يةرا السةبعة  ودمع باألمر اامبراطةور ايوةودةيوس

مةة األدسةاة. وعنةدما مةال ردال. وادتخدم اامبراطور تلك القصةة لكةة ي بةت لقيقةة قيا

الردال السبعةأ اراة اامبراطور ان يصنع له  قبورا  من  هبأ ولكن الردال ظهروا لةه 

 فة لل  دائلين إياه ان يدفنه  فة قبور عاةية.

لقد لاول المسلمون عبر التاريخ ان يجةدوا مكانةا  ينسةبوه كمكةان نةوم النةائمين لمةد  

كهةةوف التةةة قيةة  ان النةةائمين قةةد نةةاموا فيهةةا تلةةك اواةةة قةةرون. وقةةد كانةةت هنةةا  م ةةال ال

 ايالقةرون. وكةان ممكةن ان يكةون  لةك إمةا دهة  فةة الخرافةة والمكةان التةة نُسةبت إليةه 

أ و لك بعد ان ظهرل الخرافة فة العال  المسيحة ُمترَدمة من اصلها اليونةانة. او افسس

ينة افسسأ ور بة من هل   المسةلمين ان تجاهو  عمدا للخرافة ومكانها المنسوب إلى مد

 تتحول الخرافة إلى لقيقة تاريخية.

 هي مكان نوم الفتية  تفنيد االدعاء بان عمان

أ يدلعون بةان الفتيةة قةد ولكن المسلمين الواعين باص  الخرافة ونسبها لمدينة افسس

 . فة شرق ا رةن هربوا من افسس إلى مدينة عمان

أ إ  بنةت علةى ولو دل،منا دد   بان تلك الخرافة التة ادةتخدمتها الكنيسةة فةة افسةس

بعض القبور كنيسة  ُمد،عية  بان الفتية قد ناموا فيهاأ انها لقيقة  تاريخيةة . هة  يةذهب الفتيةة 

أ لكة يلتج وا إلةى مدينةة رومانيةةأ ليةث لكيلومترال نحو عمانآ ف ا هربا  من الرومان

؟!. اليس مةن األدةه  ان يتجهةوا  كانت عمان معروفة  كمدينة رومانية تحت اد  فيوةلفيا

فقةةك بضةةع م ةةال مةةن الكيلةةومترال شةةرقا أ وهةةا هةة  فةةة األراتةةة التةةة كةةان يحكمهةةا 

 الفرس؟!. 

علما  اثاارأ م   صديق لة بروفسور فة علة  اثاةار  الموقع فة عمان ا  لقد زار

فة إلدا الجامعالأ وقال ان الموقع عبار  عن مدفن بيزنطة. ولو كان موتعا  لخرافةة 

. ولكن   الفتيةأ لكانت الكنيسة قد دعلته مزارا  قرونا قب  اادوم كما فعلت كنيسة افسس

آاار تدل على  لك. والحقيقة كانت هنا  عاة  بيزنطيةة فةة تلةك البقةا  ان يُةدفن  اي يودد

افراة العائلة فة مغار  والد . وتحت تااير فاردة كان الكلب له اهمية تاصة ويُدفن مةع 

اقة فةة عمةان كلبةا  مةدفونا  مةع بة باقة افراة العائلة. لهذا السبب ُودد فة المدفن البيزنطة

 افراة العائلة. 

 مصادر الخرافة وكيفية نقلها    

هةةذه الخرافةةة لهةةا مصةةاةر وانيةةة تعةةوة إلةةى مةةا قبةة  العصةةر المسةةيحة. فالفيلسةةوف 

قد قدل قصة  مماالة  عن نائمين لقرون فةة دزيةر  دةرةينيا  Aristotle اليونانة اردطو

Sardinia 
522

قبة   322قب  الميوة ومال عةام  314. ومن ليث ان اردطو قد ولد عام 
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الميوةأ نرا ا ا  بان الخرافة السريانية قد اعتمدل على الصةيغة اليونانيةة الوانيةةأ ولكةن 

 قد اُبدلت درةينيا بافسس. 

اابةةت ودةةوة صةةيغ وانيةةة قديمةةة للخرافةةة مةةن اصةة  هنةةدي  Koch والبالةةث كةةو 

وعبري وصينة
523

خرافة كوديكية  ال انتشةار فةة منةاطق . وتُعتبر هذا الخرافة اليوم ك

 ك ير  فة العال  قب  العصر المسيحة. 

لقةد نقة  السةريان هةذه الخرافةة للعةال  المسةيحة للمةر  األولةىأ متةردمين إياهةا مةن 

الكتابةال الوانيةة اليونانيةة. فقةةد ُعةرف السةريان فةة تةةردمته  لك يةر مةن كتابةال الفودةةفة 

ر  كةان معةروف انتشةارها كتابال اردطوأ تاصة اليونان . والخرافة فة صورتها الُمنص،

بين السريان ومودوة  فة المرادع السريانيةأ  لك قب  ان تُترد  إلةى لغةال اتةراأ ممةا 

 Homilyي بت ان السريان قد تردموها من اليونانية. والخرافة مودوة  فة كتاب ادمه 

of Jacob of Saruq, or Sarugh والكاتةةب معةةروف للعةةرب تحةةت ادةة  يعقةةوب .

 Edessa . لقةد كةان كاهنةا  وشةاعرا  دةريانيا  وكاتبةا . وقةد عةاش فةة مدينةة اةدةاالسرودة

السةريانية. ولقةد اصةب، فةة  Raha السريانية فة شمال العراقأ وةرس فة مدردة الرلا

 Acta ـ. لقةد نُشةرل هةذه القصةة فيمةا تُعةرف بةBatnanميوةي ادةقفا لمدينةة  520عام 

Sanctorumريطانة ُمصنفة . وهنا  نسخة تعوة للقرن الساةس مودوة  فة المتحف الب

 أ وهة تعطة ان عدة النائمين كانوا امانية. (Cat. Syr. Mss, p. 1090)هكذا

؛ مدينةة اثن معروفا  فةة عوقتةه فةة مدينةة وكنيسةة نجةران وكان يعقوب السرودة

د كانةت نجةران على الحدوة اليمنية السعوةية. ومنذ القرن ال الث ميوةي لتى زمةن محمة

موطنةةا  لك يةةر مةةن المسةةحيين. ولقةةد كتةةب يعقةةوب السةةرودة ردةةالة لمسةةيحة نجةةران
524
 .

األمر الذي يجعلنا نستنتج من ان الخرافة قد انتشرل او  لنجرانأ ومةن اة  إلةى مكةة فةة 

وقت  لقأ و لك من تول المصاةر السريانية المتصلة بيعقوب السرودة ونسخته عن 

 .سسالسبعة نائمين فة اف

 تطور في انتشار الخرافة 

فة نهاية  لقد بقيت الخرافة تمن ةائر  محيك السريان إلى ان تُردمت إلى الوتينية

  Gregory of Toursمةن تةورز  القرن الساةس ميوةيأ و لك علةى يةد دريجوريةوس

(أ وُعرفةةت القصةةة بانهةةا ترافةةة مةةن 594وتةةوفة عةةام  531م )ولةةد دريجوريةةوس عةةا

المترد  نفسه. والخرافة مودوة  فة ا صةحال الخةامس والتسةعين مةن كتابةه المسةمى بةـ 

. ويقول دريجوريةوس بانةه قةد دةمع الخرافةة De Gloria Martyrum“ "مجد الشهدا 

صة كخرافة. فالقصة هة ترافة مةن ليةث من الد السريان. ولقد دج،  دريجوريوس الق

انها ولدل فة ةائر  الوانيين قب  العصر الميوةيأ وتُردمةت مةن األةب الةوانة اليونةانة 

إلى السريانيةأ وانتشرل تمن عدة محدوة من السريان فة شمال العراق. وانتشرل من 

ومنةاطق اتةرا مةن شةبه  توله  إلى المناطق ليث كانوا يُرِدلون مردلينأ م ة  نجةران

 الجزير  العربية.
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 خلو الخرافة من األسس التاريخية، بعكس اإلنجيل الذي سرد حياة المسيح

أ ل  يسبق ابدا  انها قد ُ كرل فةة من دريجوريوس قب  تردمة الخرافة إلى الوتينية

أ  لةك بةالر   مةن ان السةريان الةذين تردموهةا اي من الكتابال والكتب فة مدينةة افسةس

من الند اليونانة الوانة يدلعون بان القصة قد لدات فةة افسةس. وهةذه نقطةة هامةة فةة 

تفنيد صحة لدوث القصة من نالية تاريخية. فقك بعد انتشار الخرافة نسبة  لتردمتها مةن 

تحةةت اةعةةا  انهةةا قبةةور دريجوريةةوسأ قةةد بُنيةةت كنيسةةة علةةى بعةةض قبةةور فةةة افسةةسأ 

"السةبعة النةائمين فةة افسةس". ولكةن   يودةد اي دةرة تةاريخة دةابق فةة افسةس ُمحقِّةق 

وشة  عةن لياتةه فةة  للخرافة. من نالية اترا لو كان عندنا  ياب عن درة اد  يسو 

ارض فلسةةطين ليةةث عةةاشأ لكةةان عنةةدنا لجةةة فةةة ان نشةةكك فةةة لقيقةةة ودةةوة يسةةو  

لكن فة الحقيقة دميع كتلاب العهد الجديد كانوا توميذا  للمسي،  قد تتلمةذوا علةى المسي،. و

يةةده ورافقةةوه وراقبةةوا اعمالةةه ومعجزاتةةه كمةةا دةةمعوا مباشةةر   تعاليمةةه. إتةةافة اننةةا نملةةك 

 تحقيقا  لمعجزال المسي، وموته على يةد المةلر  اليهةوةي الرومةانة يودةيفوس فوفيةوس

الذي عاش فة مدينة القدس. وعندنا ِ كر للمسةي، وموتةو  صةلبه مةن مةلرتين آتةرين 

 021-55أ الةةةةةذي عةةةةةاش بةةةةةين Cornelius Tacitus م ةةةةة  كورنيليةةةةةوس تادةةةةةيتوس

ميوةي
525

 526Lucian of Samosata  (021-011 أ اتافة إلى لودةيان السامودةاطة

  فة مطلع القرن ال انة ميوةي.  Pliny the Youngerالصغير ميوةي(. وبلنة

اللةذين  Phlegon مةيوةي(أ وفليجةون 52)لةوالة  Thallus وهنا  ايضا اةالوس

 كرا عن الظلمةة التةة  طةت األرض اانةا  صةلب المسةي، كحاةاةة تاريخيةة وعزيةا  لةك 

Julius Africanus فريقةةلكسوف الشمس. ولقد ادتشهد فة كتاباتهمةا يوليةوس اا
527
أ 

الذي قال بان الظلمة التة لدات اانا  صةلب المسةي،   يمكةن ان تكةون بسةبب الكسةوفأ 

–و لةةةك بسةةةبب ان القمةةةر كةةةان آنةةةذا  مكةةةتمو . وكتةةةب عةةةن المسةةةي، ايضةةةا مةةةارا بةةةار 

ةي. وهنةا  مةيو 71الفيلسوف السريانة لوالة عام   Mara Bar-Serapionديرابيون

البابلة عةن المسةي، وموتةو  صةلبه فةة مسةا  الفصة،  ايضا معلومال تاتينا من التلموة

تماما كما  كرل األنادي 
528

  . 

أ فةر   ان المدينةة كانةت ملي ةة بالفودةفة ولكن عندما ناتة لموتو  ترافة افسةس

وةيأ لة  يسةبق ان الةدا  قةد  كةر لةدوث والملرتين تول القرنين الرابع والخةامس المةي

تلةةك القصةةةة. كةةةذلك   نجةةةد فةةةة السةةةجول التةةةة تتطةةةرق لحيةةةا  اامبراطةةةور الرومةةةانة 

الكبيةةرأ او ايوةودةةيوس األصةةغرأ ِ كةةرا  عةةن ترافةةة السةةبعة النةةائمين فةةة  ايوةودةةيوس

 افسسأ او ان ايوةوديوس قد تقاب  معه  وبنى قبورا  له .

الكبيةر واألصةغر او  ن الملرتين الذين عاشةوا فةة نفةس عصةر ايوةودةيوسمن بي

م(. ومةةن المةةلرتين البيةزنطيين الةةذين عاشةةوا فةةة  349-404) Eunapiusال ةانة نةةذكر 

لةوالة  أ الذي كتةب فةة مدينةة القسةطنطينيةJordanes  ةسأ نذكر دورةانسالقرن السا

دهة نظةر يتحدث به عن تاريخ العال  من و Romana. وكتابه المدعو 552او  550عام 

 . رومانية. وهنا  ملرتون مشهورون فة القرن الساةس م   بروكوبيوس
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الكبير كالذي فةاق النةائمون زمانةهأ كةان بسةبب انةه الةذي دعة   اتتيار ايوةوديوس

ةةةةد طرفةةةةة  المسةةةةيحية كالديانةةةةة الردةةةةمية لإلمبراطوريةةةةة الرومانيةةةةة. وهةةةةو الةةةةذي ول،

ورية الشرقية مع الغربيةأ ولكنها انقسمت بعد موته. هنا  ايضا إمبراطور آتةر اامبراط

ينسةةةب لعصةةةره قيةةةام النةةةائمين وهةةةو ايوةودةةةيوس ال ةةةانةأ الةةةذي اصةةةب، إمبراطةةةةورا 

 .451-411لإلمبراطورية الرومانية الشرقية من عام 

 تفنيد إضافي لالدعاء في حدوث القصة  

او  بةةين السةةريان الةةذين تردموهةةا مةةن  والخرافةةة قةةد ظهةةرل فةةة العةةال  المسةةيحة

. نلفةت انتبةاه 520المتةوفة عةام  الوانية اليونانية. وظهرل فةة كتابةال يعقةوب السةرودة

أ ليةث ا ةعةا  بةان القصةة قةد لةدات القارئ بان السريان ل  يكونوا دةكان مدينةة افسةس

المسيحيين. فلو كانت فعو قصة لقيقيةأ من المفتةرض ان اليونةانيين  هنا أ ب  اليونانيين

ينقلون القصة للعال . وليس ان تُسةمع او  فةة العةال  المسةيحة مةن  المسيحيين اه  افسس

 السريان. 

فة آدةيا  ظهر عشرال اثبا  للكنيسةأ ك يرون منه  عاشوا وقب  يعقوب السرودة

وافسةس ودةارةس. لمةا ا لة  يتحةدث  وفة المناطق اليونانيةةأ م ة  القسةطنطينية الصغرا

 الد منه  عن القصة؟!.  

ا  ان القصةة بطبيعتهةا ةراماتيكيةة وم يةر أ بحيةث لةو كانةت قةد لةدات فعةو  لكانةت 

المسةةي،. لمةةا ا يسةةمع دريجوريةةوس مةةن تةةور اعظةة  معجةةز  او آيةةة قةةد لةةدات بعةةد قيامةةة 

القصة من شخد دريانةأ كما قةد كتةب عةن  لةك. لةو لةدات لكانةت قصةة  مشةهور   فةة 

العال  المسيحةأ و لك مةن عصةر ايوةودةيوس اامبراطةور نفسةه. لكانةت الكنيسةة مبنيةة 

يحة بعةةد كنيسةةة أ ولكانةةت اك ةةر كنيسةةة مشةةهور  فةةة العةةال  المسةةمةةن عصةةر ايوةودةةيوس

القيامة فة القدس. ولكن نجد ان القصة كانت معروفة  لدا مجموعة محدوة  من السريان 

انفسه . لذلك فةإن محاولةة نسةب للكنيسةة التةة بُنيةت علةى  قب  ان تُعرف من دكان افسس

بةد بعض القبور انها من القرن الخامس او لتى السةاةسأ   يمكةن ان يكةون صةحيحا .   

. وإ ا كانةت 594مةن تةور الةذي كةان عةام    ان الكنيسة قد بُنيت بعد مةول دريجوريةوس

هنا  كتابال ُوددل فة الكنيسة فهة متاتر أ ولو ان كاتبيهةا قةد اراةوا ان تكةون قديمةةأ 

 واتعين تواريخ  ير صحيحة. 

 يمتحن محمد من جهة خرافاته، قرابة محمد، النضر بن الحارث

وكانهةةا كانةةت لقيقةةة تاريخيةةة. واةتةة   لقةةد نسةةخ محمةةد ترافةةة السةةبعة فتيةةة افسةةس

ومةةن بيةةنه   (. فلقةةد كةةان قةةد ادتمةةع بعةةض زعمةةا  قةةريش01الخرافةةة فةةة دةةور  الكهةةف )

راة النضةر بةن الحةارث ان يكشةف دهة  . وتحةت اقترالةال اليهةوةأ االنضر بن الحارث

محمد من دهة التاريخ. كانوا قد  لظوا عاة  محمد فة تحوي  ك  ما يسمع من ترافةال 
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إلى دور قرآنيةة. وموتةو  تحةدي النضةر لمحمةد قةد نقلةه كتلةاب دةير  محمةدأ م ة  ابةن 

 .529وابن ك يرأ كذلك مفسري القرآن م   القرطبة هشام

لقد ُعرف النضر فة كشفه لمصاةر ترافال محمد الفاردية األص . فك  مر  كةان 

يلقةةة محمةةد آيةةال قرآنيةةة مةةن اصةة  فاردةةةأ كةةان يقةةف النضةةر ويلقةةة  ال الخرافةةال 

ا على تلك الظاهر   ولكن فة ةقة اك ر. ويلقة ابن هشام الزراةشتية  تو  

وتعل  بها الاةيث ملو  فارس  قد قدم الحير  لنضر بن الحارث"وكان ا

والاةيث ُردت  وادبنديار. فكان إ ا دلس محمد ولذلر قومه ما اصاب َمْن قبله  

أ السن لدي ا من األم  تلفه فة مجلسه إ ا قامأ ا  قال  انا وهللا يا معشر قريش

أ فانا الداك  السن من لدي ه" منهأ فهل  إلةل
.  وايضا "والنضر بن الحارث 530

بن علقمة بن كلد  بن عبد المنافأ كان إ ا دلس محمد مجلسا ...ولذلر ما 

اصاب األم  الخاليةأ تلفه فة مجلسه إ ا قامأ فحداه  عن ردت  السنديدأ وعن 

لدي ا  منةأ وما لدي ه  ادفنديار وملو  فارسأ ا  يقول  وهللا ما محمد السن

  531إ  اداطير األولينأ اكتتبها كما اكتتبتها "

الذي هو قرابة محمد يقول عن محمد  من الجدير بالمولظة بان النضر بن الحارث

انةه اكتتةب الخرافةال الفاردةيةأ ممةةا يكشةف ان محمةدا  كةان يجيةةد الكتابةة ولةيس كمةا يةةوة 

لةه األميةة. و  شةك ان النضةر لة  يكةن ليجةرال ان ينسةب لمحمةد القةدر  البعض ان ينسةب 

يعرفون هذه الحقيقة عن محمد. وكان النضر قاةرا  فةة  على الكتابة ما ل  يكن اه  قريش

عةةن تةةاريخ ملةةو  الفةةرس  كشةةف ترافةةال محمةةدأ بسةةبب انةةه قةةد ةرس فةةة مدينةةة الحيةةر 

ان الحيةةر  كانةةت عاصةةمة المنةةا ر أ القبيلةةة العربيةةة التةةة كانةةت  . فمعةةروف532وترافةةاته 

 تحرس لدوة الفرس تد الغسادنةأ الذين كانوا يحردون لدوة اامبراطورية البيزنطية

 فة دنوب دوريا.    

من تمن اد لة ا متحان لمحمد كان هنةا  دةلال عةن ترافةة الفتيةة. وكةان اليهةوة 

فون انها ترافةأ من ليث ان الم قفين من المسيحيين م ة  دريجوريةوس وم قفو مكة يعر

الذي ترد  الخرافةة مةن السةريانية لوتينيةةأ قةد اقةرل بانهةا ترافةةأ وكانةت العجةائز تقةد 

القصة على األطفال. وهكذا فة توقاع م قفة مكةة ان محمةدا  دةوف ينسةخ الخرافةة وكانهةا 

ل قةةاطع عةةن لقيقةةة نزعةةة محمةةد فةةة نسةةخ قصةةة تاريخيةةة اصةةيلةأ فيكةةون لةةديه  إابةةا

الخرافةةالأ وا ةعةةا  بانهةةا لقةةائق تاريخيةةةأ رابطةةا مضةةمونها فةةة اةعائةةه الةةدينة. ولقةةد 

ض النضةةر واصةةدقااله محمةةدا  لسةةلالين آتةةرين  الةةدهما يخةةتد فةةة " ي القةةرنين".  عةةرل

ي وهو كما دبق وبينلا لقب كان معروفا  فة الشرق لإلدكندر المقدونة. وكةان موتةو   

القرنين معروفا  لإلنسان العاةي فة مدن العال  القدي  التة كانت تحت تااير البيزنطيين او 

منتشةر   فةة مكةة بسةبب  فة عوقة تجارية معه أ م   دكان مكة. فكانت ال قافة البيزنطية

اةرا   العوقال التجارية للمدينة مع دوريا وفلسةطين. وكةان ك يةرون مةن دةكان مكةة فةة

الةذي كةان عبةدا  لعائلةة  كبير وعنده  عبيدا  من رعايا اامبراطورية البيزنطيةأ م ة  دبةر

أ وكةةان يجلةةس عنةةده محمةةد يةةتعل  منةةه عةةن الخرافةةال البيزنطيةةة. كمةةا دةةبق الخضةةرمة
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و كرل عن دبر و يره فةة  كةري عةن مصةاةر محمةد النصةرانية. "رادةع ترافةة هةدم 

 فة القرن الميوةي ا ول". ينة انطاكيةمد

فاتتيار ا دكندر  ي القرنينأ الذي هو اك ر عل  معروف فة تاريخ العال  آنةذا أ  

كامتحةةان لمحمةةد لةةه مةةدلول تةةاا  فلةة  يكةةن اتتيةةارا  عشةةوائيا . مةةن ليةةث ان لقةةب " ي 

فةةة كتةةاب ترافةةة منتشةةر فةةة القةةرنين" كةةان معروفةةا  فةةة كونةةه لقبةةا  لإلدةةكندر المقةةدونة 

أ ليةةث يةةدلعة هةةذا الكتةةاب زمةةانه  والةةذي تطرقنةةا إليةةه دةةابقاأ وهةةو المنتحةة  لكلسةة نيس

الخرافةةة بةةان ا دةةكندر وصةة  إلةةى مغةةرب الشةةمس ومشةةرقها. فقصةةد النضةةر واصةةحابه 

ان يةذهب  واليهوة من تلفه  كةان إدةقاط محمةد فةة فةخ كبيةرأ إ  كةان دة  املهة  هةو فةة

لهةةا إلةةى لقيقةةة تاريخيةةة رابطةةا  إياهةةا فةةة تدينةةه الجديةةد  محمةةد ويسةةال عةةن الخرافةةةأ ويحول

"اادةوم". وعنةةدما نةتمعن فةةة صةيغة السةةلال التةةة اقتةرل اليهةةوة إلةى النضةةر ودماعتةةه 

" تقديمةةه إلةةى محمةةد مةةن دهةةة ا دةةكندرأ نتاكةةد بانةةه كةةان فةةة بةةاله  ترافةةة " و القةةرنين

ومغربها. إ  قال اليهوة  المنتشر  فة زمانه  من دهة وصول ا دكندر إلى مطلع الشمس

 للنضر ودماعته 

اف قد بلغ مشارق األرض ومغاربهاأ ما كان نبله"  "دلوه عن رد  طول
533  

و  شك فالفرس كانوا يظنون فة عصر محمد بان الشمس تشةرق كة  يةوم مةن نبةع 

رون )او فتحة ما ئية( وتغرب ك  يوم فة نبع مختلف عن اثتةر ايضةاأ وبةذلك كةانوا يبةرِّ

ا تتوف بين طول وقصر نهار عن نهار
2

. ولقد قللد محمد نفس الفكر  كما فة لةديث لةه 

نقله الطبري
534

. وعلى اي لالأ فاد  " ي القرنين"أ كمةا ان موتةو   هابةه إلةى ليةث 

قةةد ُعةةرف فةةة عصةةر محمةةد ومةةا دةةبقه مةةن تةةول الكتةةاب تشةةرق الشةةمس وتغةةربأ امةةر  

الخرافة الذي تطرقنا إليه دابقاأ والكتابال السريانية التة بُنيت عليه. فةالم قفون فةة تلةك 

األديال كانوا يعرفون الخرافال التة انتشةرل فةة انتشةاره. وهنةا نةرا ان ترافةال  لةك 

                                                 
على الجب   الشمس والقمر وبعض النجوم من مرتفعال لركةفة  اعتقاة الفرس هنا   2

روه فة البحر السماوي Alburzالسماوي المدعو    .أ  ليث ايضا تنزل الما والذي تصول

  او الفتحال المائية وةوران الشمس والقمر والنجوم من نفس المرتفعال ليث تودد الينابيع

مرور الشمس والقمر وبعض  ايله عوقة فة نزول المطر. ان يعتقدون  ه أ دعلالفرس بحسب

 النجوم من نفس الينابيع ليث ينزل المطر. فالخك المائة الذي تشرق منه الشمس بحسب فنديداة

 (Vendidad , fargard XXI, IIIa, 5" )أ هو الفتحال فة مرتفعال "والمفتول من ا لهة

Alburz  "  ليث تمر المياه بشك  ينابيع تمم تلك الفتحال الخاصةأ  ليث تمر الشمس مشِرقة

 إتافة للقمر وبعض النجوم . من ينابيعها " 

اتتوف داعال النهار نسبة   تتوف شروق الشمس ك  مر  من فتحة من  من هنا عل،  الفرسُ   

اي ليث تشرق  –لمائية المعبوة  منه . وعدة هذه الفتحال تلك المرتفعال ليث تودد الينابيع ا

فتحة فة الغرب؛  اي  011فتحة فة الشرق و 011هة  -الشمس وتعوة تدور الشمس منها 

 .الشمس  من فتحة وتعوة تدور من فتحة اترا تشرق فتحة. وك  يوم 361المجمو  

 Bundahis ,chapter V:5  

ليث عزا  لك لشروق الشمس   لديث محمد فة تعليله لطول النهار نفه  وهكذا نستطيع ان  

 مي يلوديا فاردية. ووهة اص .مائة مختلف فة طرف األرض الشرقة نبعك  مر  من 
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كان هنا  وعة عند الم قفةين مةن الكتاب الخرافة ليس فقك كانت منتشر   فة مكةأ ولكن 

ان تلك القصد عن المقةدونة هةة مجةرة ترافةالأ وإ  لة  دعلوهةا  اليهوة واه  قريش

كسةةلال  متحةةان محمةةد.  لةةك اتةةافة لسةةلال آتةةر عةةن ترافةةة اتةةرا كانةةت منتشةةر   فةةة 

ن انها ترافةة. فالنضةر أ وكانت معروفة لدا الم قفيزمانه  وهة ترافة السبع فتية افسس

وزمواله نصبوا فخا  كانوا يتوقعون فة دقوط محمد بهأ من دهة ميله فة نسةخ كة  شةائع 

فة زمانهأ لتى لو كان متعارفا  من ا لبية الناس ومن الم قفين فة ديله انه ترافال. كما 

ةدوا الطريقةة التةة بهةا كةان يتعامة  محمةد مةع اعةوم التةاريخ   إمةا مةن انه  اراةوا ان يلكِّ

دينأ نادخا  إياه  كمةا تقةدِّمه   تول الحك  عليه  بصيحة دحريةأ او دعله  مسلمين ُمكر،

ر محمد فة اادابةة عةن ادة لة تتعلةق بخرافةال كانةت معروفةة  الخرافال فة ديله. وتلتا

ةد ردةو  محمةد ألشةخاا هة   فة زمانهأ وانتظاره ادبوعين قب  الظهور فة إدابةةأ يلكِّ

 يال ك ير  من قرآنه.مصاةر ترافية ث

ولقةةد راينةةا كيةةف ان محمةةدا  قةةد ادةةاب السةةلال عةةن ا دةةكندر المقةةدونةأ مطابقةةا  

". إ  مةةا قالةةه Pseudo Callisthenes" لمحتةةوا الكتةةاب الخرافةةة المنتحةة  لكلسةة نيس

ا ل محمد هو تردمة عربية لرللة " ي القةرنين" إلةى مغةرب الشةمس ومشةرقها كمةا دة

فة الكتاب الخرافةأ الذي الشعر الجاهلة ي بت انتشار الكتاب وترافاته بين العرب؛ كمةا 

-401نرا ِ كرا  عن " ي القرنين" فة اشعار اشخاا م   تبلةعأ الةذي لكة  بةين عةامة 

فةة أ ومأ والت  مكةة. كةذلك اشةخاا قةد اةلعةوا النبةو أ م ة  اميةة بةن ابةة الصةلت 435

اقوال اشخاا كانوا يتجولون فة مكة وقُراهاأ م   قيس بن داعد  األياةيأ معلمين عن 

 ي القرنين ورللته الخرافية. وفة نْسةخ محمةد للخرافةة المنتشةر  فةة ديلةه فانةه يصةاةق 

 بذلك على راي الم قفين فة مدينته عنه. 

س بنةةا  علةةى وعلةةى اصةةدقائنا المسةةلمين ان يتعةةاملوا فةةة تقيةةي  محمةةد وقرآنةةهأ لةةي

مشةةاعر ةينيةةة تسةةجن عقةةوله  وتضةة  افكةةاره . ولكةةن نسةةبة  للمنطةةق التةةاريخة ولقائقةةه 

الُمبرهنةةةة كمةةةا هةةةة مكشةةةوفة الينةةةا اثنأ وكانةةةت دزئيةةةا  مكشةةةوفة للم قفةةةين فةةةة زمانةةةه. 

فا متحان الذي ُوِتع لمحمد من النضر ورفقائه اابت ان محمدا  كان يجمةع ترافةال مةن 

ظهر وكانه يملك تفوقا  فة المعلومال علةى رفقائةه الجةاهليينأ وانةه مصاةر بدائيةأ لكة ي

 ُمرَد   من "هللا". 

القرآن ينقصه األساس الروحي، حيث أثبت محمد في عجزه في اإلجابة عن أبسط  

 األسئلة الروحية 

والسلال ال الث الذي ُوتع لمحمد كان "ما هةو الةرول". كةان دةلا   دةهو أ بحيةث 

حة العاةي كةان قةاةرا  اادابةة عليةهأ مةن تةول ا دتشةهاة فةة عةدة مةن اليهوةي والمسي

الكتاب المقدس. فلقد تلق هللا اانسان بجسةد ونفةس ورول. والةرول هةو الجةز  اانسةانة 

 الذي يتص  باهلل ويجعله عابدا  له.
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لقةةد اتتةةار اليهةةوة هةةذا السةةلال  متحةةان محمةةد فةةة األمةةور الروليةةةأ  لةةك عنةةدما 

ةز علةى  لظوا بان  م محمد من آيال قرآنية كانت تاليةة مةن الرولانيةةأ وتركل ما كان يقدِّ

األمور األرتية الشهوانية. فعلى دبي  الم الأ قةد اةلعةى محمةد فةة قرآنةه لقوقةا  دنسةية 

فة ك  امرا  بما فيه نسةا  تابعيةه. فلةه الحةق ان يةاوي مةن يشةا  مةن النسةا أ وكة  امةرا  

 51( واثيتةين 33يه. نجد  لك مة و فةة دةور  األلةزاب )مسلمة مدعو  ان تهب نفسها إل

 ليث نقرا  50و

ا "  تِة آتَْيَت اُُدوَرهُن، َوَما َملََكْت يَِمينَُك ِمم، يَا اَياهَا الن،بِةا إِن،ا اَْللَْلنَا لََك اَْزَواَدَك الو،

اتَِك َوبَ  َك َوبَنَاِل َعم، ُ َعلَْيَك َوبَنَاِل َعمِّ تِة اَفَاَ  هللا، نَاِل َتالَِك َوبَنَاِل َتاَ تَِك الو،

ْلِمنَة  إِن َوهَبَْت نَْفَسهَا لِلن،بِةِّ إِْن اََراَة الن،بِةا اَن يَْستَنِكَحهَا  هَاَدْرَن َمَعَك َواْمَراَ   ما

اِدِهْ  َوَما َملََكْت قَْد َعلِْمنَا َما فََرْتنَا َعلَْيِهْ  فِة اَْزوَ  .َتالَِصة  ل،َك ِمن ُةوِن اْلُمْلِمنِينَ 

ا .اَْيَمانُهُْ  لَِكْيَو يَُكوَن َعلَْيَك َلَر    ِليم  ا ر، ُ َ فُور  تُْرِدة َمن تََشاُ  ِمْنهُن، . َوَكاَن هللا،

ْن َعَزْلَت فََو ُدنَاَل َعلَْيكَ . َوتُْلِوي إِلَْيَك َمن تََشا ُ  لَِك اَْةنَٰى اَن  ٰ َ  .َوَمِن اْبتََغْيَت ِمم،

ُ يَْعلَُ  َما فِة قُلُوبُِك ْ  .ر، اَْعيُنُهُن، َوَ  يَْحَزن، َويَْرَتْيَن بَِما آتَْيتَهُن، ُكلاهُن، تَقَ  َوَكاَن  .َوهللا،

ا ا َللِيم  ُ َعلِيم   "هللا،

هو الوطا و"النكال" بحسب راي ابن عباس
535

د الفيروزاباةي من ان النكال  . ويلكِّ

(المجامعة الجنسية ايهو الوطا )
536

  . 

ولقةد ابةرز اولويتةه الجنسةية علةى نسةةا  اثتةرين عنةدما اشةتهى زينةب بنةت دحةةش 

ية من القرآن يحللها لنفسه. كذلك عنةدما تعةدلا علةى طفلةةأ آزودة ابنه بالتبنةأ وادتنزل 

دةنة.  54دنوال وتطبهاأ وتزودها وهةو ابةن  6ابنة ابو بكرأ وهة عمرها  وهة عائشة

 بةر وإ ا راا مسلما  قد ارتبك فة امرا  دميلة كان   يترةة فة دلبها منهأ م لما فع  مةع 

التةة بعةد ان قتة  والةدها وزودهةا فةة  ةزو  بنةة المصةطلِقأ  أ(دويريةة ايضا)المدعو  

ور لهةا. ولكةن ةتلةت إلةى محمةد تستشةيره فةة امة ابت بن قةيس. لزودة كمكتوبة  صارل 

ولكن إ  راا محمد انها دميلةأ الغى كتباها مع قيس وتزودها
537

  .   

كانت ا ا  ليا  محمد   تولة فة ليا  رولية  او عفة  وقدادة أ ب  تطويع المسةلمين 

  لموتو  إشبا  شهواته. 

كمةةا  لةةظ معاصةةرو محمةةد ان دةةز ا  هامةةا  مةةن آياتةةه القرآنيةةة يةةدور لةةول لموتةةه 

مس الغنائ أ على ان يختار لنفسه تشريع تُ  تقسي  الغنيمةأ بعد ان دنل  وقرصنتهأ وتشريع

ففة  ياب األقوال الروليةة فةة آياتةه القرآنيةة ولياتةهأ دعة  اليهةوة ان  .افضلها هو او   

يكشفوا عدم قدرته فة اادابة على ابسك األد لة الروليةأ م   "ما هةو الةرول؟". ونجةد 

رادا  على السلالأ ولكنه يعده  فة اادابة تول ايةام. ولة  يعةد إلةيه  ان محمدا    يجيب 

قب  مرور ادبوعينأ مما يدل على انه كان يطلب مساعد  من اصدقائه فةة اادابةة علةى 

ان "هللا" قد اولى إليهأ ملقيا  عليه  اثيةة كمةا هةة  هذا السلال. وعاة بعد ادبوعين مدلعيا  

   15اثية ( و07اثن فة دور  اادرا  )

 . ""يسالونك عن الرول ق  الرول من امر ربة
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فقد تجنلب محمد الدتول فة مناقشة لول الموتو . فقد كان داهو  بصور  مطلقة 

من دهة الحيا  الرولية وموتو  الةرولأ وينقصةه ال قافةة الروليةة األوليةةأ بحيةث انةه 

  كان عادزا  عن التعبير فة اي اتجاه فة هذا الموتو . 

محمد ُمعبِّرا  عن افكةار قةد  لنسبة للسلال عن ا دكندر المقدونة  راينا كيف عاةوبا

تبناها بعض العرب فة زمانهأ من اول ةك الةذين تجةد األدةاطير قبةو   فةة عقةوله . و لةك 

 والكتابال السريانية.  تحت تااير المنتح  لكلس نيس

  لدقيقة في موضوع خرافة الفتية النائمين في افسسمصادر محمد غير ا

ألصةةدقائه مةةن  عنةةد دةةلاله  لمحمةةد مةةن دهةةة السةةبعة فتيةةة الةةذين نةةاموا قرونةةا أ عةةاة

أ النصارا البيزنطيين. وا كِّر القارئ من دديد فة قول نراه فة السير  بحسب ابن هشةام

عبةةد لبنةةة  مرادةةع النصةرانية التةةة كةةان يعةوة إليهةةا محمةد وادةةمه دبةرعةن الةةد هةل   ال

 أ الذي دبق و كرل ان محمدا  كان يجلس عنده ويتعل  منه.    538الخضرمة

 النصةرانة فةة ان الكوم الذي كان يعلل  به محمد قةد انفةرة دبةر فقد  لظ المكيون 

تعليمهأ مما يدل على تبر  المكيةين فةة تعلةي  دبةر النصةرانة هةذاأ وانةه كةان نشةطا  فةة 

. وادتنتا  المكيين هذا مدعوم  ايضةا مةن دلةوس نشر بعض األفكار والخرافال البيزنطية

محمد المتكرر عند دبر. فما الذي يجع  محمدا ان يجلس عند عبد فقير كة  يةوم؟ وهنةا  

آتر لري با عتبار وهو ان محمدا  كان يحتقر العبيد. فقد قال مرارا  فةة الاةيةث لةه امر 

. وإ ا اراة الةد تابعيةةه ان يعتةق عبةدا أ كةةان 539انةه   يجةوز قبةول شةةهاة  العبةد إ  إ ا ُدلةد

 يفضل  بيع العبد بدل تحريرهأ كما نرا فة هذه الحاةاة 

  من يشتريه منة. فاشتراه نعي  "اعتق رد   وما  عن ُةبُرأ  فقال النبة صلع

 . 540بن عبد هللاأ فاتذ امنه وةفعه إليه"

 بنت الحرث ألنها اعتقت عبد   لها وقال لها   ولقد  م ميمونة

 . 541"اما انك لو اعطيتها اتوالك كان اعظ   در " 

يةةوم. ولكةةن هنةةا ر ةة  التقةةار محمةةد للعبيةةدأ نجةةد انةةه يتفةةر،  للجلةةوس عنةةد عبةةد كةة  

بالنسةبة لمحمةدأ كمردةع  ومحمد يذهب لجبر وليس العكةسأ ممةا يكشةف عةن اهميةة دبةر

للكتاب المقدس والعقائةد النصةرانية والخرافةال النصةرانية المنتشةر  فةة تلةك الحقبةة مةن 

الزمن. تذكر كتب ااتباريين ان دبرا  كان روميا . واللقب رومة كان يُطلق فة الجاهليةة 

. وقد دبق وتطرقت على ان كتب ااتباريين  كةرل يا اامبراطورية البيزنطيةعلى رعا

أ وكان قةد دمعةا كانت تقتنة عبدين الدهما دبر واثتر يدعى يسار ان عائلة الحضرمة

همةةا بادةةتمرار لكةةة يسةةتمع إلةةى واانجيةة . وكةةان محمةةد يمةةر علي الكتةةب ويقةةران التةةورا 

   542تعليمهما.

محمةدا  فةة  بان هنا  ادما  آترين من النصارا قةد اتلهة  المكيةون يكشف ا لودة

 ا دتقا  من معلوماته  
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ى ويسار مول أبن عبد العزي وقي    عائش مولى لويطب .ه  عداس "وقي  

"ودبري  مولى عامر أالعو  بن الحضرمة
543
 . 

. وكةان يُسةم،ى ايضةا كان لمحمد اتصال آتر مع النصارا فة مكة عن طريق بلعام

أ وكةان اهة  مكةة ". وكان بلعام نصرانيا  بيزنطيا أ عبدا  لحويطب بن عبد العزابـ "يعيش

. ويبةدو ان دبةرا  وبلعةام 544عندما يمر به. وكانوا يقولون "إنما يعلِّمةه بلعةام" محمدا  يرون 

كانا ردلين يلمنان باألداطيرأ ول  يكونةا كةالم قفين مةن دةكان مكةة الةذين كةانوا يميلةزون 

بةةين الحقةةةائق التاريخيةةةة واألدةةةاطيرأ لتةةةى انهةةة  نعتةةةوا قصةةةد محمةةةد بانهةةةا "ادةةةاطير 

 ( 24  06؛ دور  النح  30  1؛ دور  األنفال اي 25  6اي األولين". )دور  األنعام 

وعندما نطالع كتب التراثأ نجد اقتنا  محمةد للكتةب السةريانية. ولكنةه كةان   يريةد 

ان يقراهةةا  يةةرهأ مةةن ادةة  ان   يعةةرف الصةةحابة مصةةاةره مةةن السةةريان. ليةةث كةةان 

ث عةن  ي القةرنينأ السريان يب ون بعض الخرافال المودوة  فةة ردةائله أ كةالتة تتحةد

و هابه إلى بحر الحم ة ليث تغةرب الشةمسأ او  هابةه إلةى اقصةى الشةرق ليةث تشةرق 

الشمس من بقعة مةن األرضأ ليةث تحتةرق الصةخور مةن شةد  اشةعة الشةمسأ بحيةث   

تُبنى هنا  ابنية. او دجنه "دو  ومادو " تلف دد لتى نهاية األيامأ الخرافة الماتو   

ة ليعقوب السرودة. او ترافة الفتية السبعة الذين ناموا الدهر. وهة من الردالة السرياني

فةة وا كِّر القارئ عةن لةديث زيةد كمةا دةا  ايضا ماتو   من ردالة ليعقوب السرودة. 

   كتاب الطبقال الكبرا  بن دعد

كتب من اناس   قال  قال لة ردول هللا صلع  انه ياتينة  عن زيد بن اابت"

فه  تستطيع ان تتعل  العبرانية او قال السريانية فقلت نع   الد؛الب ان يقراها 

"فتعلمتها فة دبع عشر  ليلة
545
 . 

 وايضا كتب الهندي 

قال  قال لة ردول هللا صلع  انها تاتينة كتب   الب ان  عن زيد بن اابت"

تتعل  كتاب العبرانية او قال السريانية فقلت نع  فه  تستطيع ان  الد؛يقراها ك  

"فتعلمتها فة دبع عشر  ليلة
546
 . 

وليس عمر او  يره من المقةربين لةه؟  لةك  ن زيةدا  لما ا اتمن محمد زيد بن اابت

بين إليه ان يعرفوا ان بعض قصصه مودوة  كان شابا   أ ول  يكن محمد يريد ان الد المقرل

 فة الكتب السريانية. اصو  

تُظِهر بان محمدا  عجز عن فه م الخرافة  الصيغة القرآنية لخرافة السبعة فتية أفسس

 وهدفها 

نرا إدابة محمد عن السلال من دهة الفتيةة مةذكور   فةة دةور  الكهةف التةة هةة  

م محمد الخرافةَ كحقيقة تاريخية. وا تتوفال التة قد01رق   مها محمةد فةة نةد . فقد قدل

الخرافة تكشف عجةزه فةة فهة  نةد الخرافةة تمامةاأ او عةدم قةدر  المصةاةر التةة اعتمةد 

 من دور  الكهف  07عليها فة  لك. يقول القرآن فة اثية رق  
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"وترا الشمس إ ا طلعت تزور عن كهفه   ال اليمين وإ ا  ربت تقرته  

  ال الشمال وه  فة فجو  منه" 

نةةت تةةدت  الكهةةفأ ولكةن كانةةت تتجنةةبه . وربمةةا هةةذه تغييةةر بمعنةى آتةةر الشةةمس كا

ودبةر و يرهمةا مةن النصةاراأ  لند الخرافة فة منطقة مكةأ عنةد اشةخاا م ة  بلعةام

معلِّمين بانه ل  يقدر الد  ان يرا الفتية اانا  نومه  لقرونأ و لك بسبب ان الشةمس كانةت 

تتعارض مع نةد اصة  الخرافةة التةة تقةول بةان  تتجنلبه . وهذه الصيغة التة نقلها محمد

الكهف كان قد ُتةتِ  بوادةطة لجةار أ بطريقةة   تجعة  اشةعة الشةمس ان تختةرق وتةدت  

 الكهفأ وبذلك   الد كان يستطيع ان يرا الفتية النائمين لقرون.

نرا تغييرا  آتةرا  فةة نةد الخرافةةأ بحيةث انةه فقةك بي ةة او مجتمةع  01وفة اثية 

   مجتمع الجاهلية كان ديتبنى م    لك التطور فة الخرافة بدائة م 

"وكلبه  بسك  راعيه بالوصيدأ لو اطلعت عليه  لول،يت منه  فرارا ولُمل ت 

 منه  رعبا"

فلقد دع  القرآن ان كلب الفتية قد لرس الفتية الذين تدلعة الخرافةة فةة انهة  نةاموا 

حمد عةن اصةدقائهأ هةو انةه ايمةا اقبة  نحةو قرونا  من الزمن. فبحسب الصيغة التة نقلها م

 الكهف كان يمتلئ رعبا  بسبب ان كلبا  قد لرس باب المغار . 

يعوة محمد بعد  لك لكة يتص  فة الند األصلة للخرافةأ التة تقول بانةه بعةد ان 

افاق الفتية من نومه أ قد اردلوا والدا  منه  بنقوةه  لكة يشتري له  طعاماأ ظانين انهة  

ما  انحرافةا  عةن األصة أ  اِكةرا  فةة السةةور  قةد نةا موا يومةا  والةدا . ولكةن يعةوة محمةةد مقةدِّ

القرآنيةة بةان النةاس قةد َ لَبةت علةى امةره أ وقةررل ان تبنةة علةى الكهةف مسةجدا أ لكةةة 

تمنعه  من الخرو . وفة عدم فهمه للخرافةأ ظةن محمةد بةان الفتيةة قةد افةاقوا مةن نمةوه  

ينةةة واامبراطوريةةة كةةانوا بعةةد  اتةةبين علةةيه  ويضةةطهدون الطويةة أ عنةةدما دةةكان المد

المسيحيينأ كما لو كةان  لةك فةة عصةر ا تةطهاة عنةدما نةام الفتيةة فةة الكهةف بحسةب 

الخرافة األصلية. بحسب محمد فة القرآن قد بنى الناس عليه  مسةجدا  لكةة يمنعةوا الفتيةة 

ودهةةة نظةةر بعةةض  مةةن الخةةرو . وهةةذا يةةدل علةةى عةةدم فهةة  محمةةد لهةةدف الخرافةةة مةةن

النصارا الذين ب لوها  وهو ان هل   الفتية السةبعة كةانوا قةد ُلةوفظ علةيه  فةة العصةور 

التة كانت اامبراطورية الرومانية تضطهد المسيحيينأ وفاقوا من نومه  عنةدما اعتنقةت 

اامبراطورية المسيحية. وبحسب الذين اراةوا ادت مار الخرافة من النصارا لمآربه  قةد 

قةد    هل   السبعة قديسين من لحظة تروده  من الكهف. فعنةدما الكنيسةة البيزنطيةةُدع

أ اراةل الكنيسة ادتخدام الخرافة مةن ادة  إقنةا  الملحةدين وددل قبورا  فة مدينة افسس

مقددةةا . بقيامةةة األدسةةاةأ واراةل ايضةةا ان تسةةت مر المكةةان للةةرب، مةةن تةةول دعلةةه مكانةةا  

فبنوا كنيسة  فوق القبور. ولكن قد ظنل محمد ان الكنيسة قةد بُنيةت مةن دةكان المدينةة لمنةع 

 الفتية من الخرو  من الكهفأ من اد  إعاة  ةفنه  وه  اليا .

كةةان هنةةا  وعةةة عنةةد محمةةد مةةن ان معرفةةة مصةةاةره عةةن الخرافةةةأ كةةان اقةة  مةةن 

إلى لجة ان "هللا" قد منعه مناقشة موتو  معرفة اول ك الذين قدموا ا متحان له. فالتجا 
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ة عةةن الفتيةةة. والحقيقةةة هنةةا   الخرافةةة وتفاصةةيلها. فلةة  يسةةتطع محمةةد ان يةةاتة بعةةدة محةةدل

م عدة الفتية انه  دتةأ واألترا  صيغتين عن عدة الفتية فة الخرافة األصلية  الوالد  تقدِّ

محمد لإلدابة عن السلال عةن تقدمه  كسبعة. ولكن يبدو بين األشخاا الذين التجا إليه  

بحسةب الخرافةةأ  الخرافةأ كانت هنا  افكار متضاربة عن عدة الفتية الةذين نةاموا قرونةا  

البك عزم محمد فة تقدي  رق  ُمحد،ةأ توفا  من ان يُستهزا به من الذين قةدلموا  الذي األمر

اعتةاة ان يفعة  فةة إليه ا متحان. فنراه ينسحب من تقةدي  معلومةال كآتيةة مةن "هللا" كمةا 

الماتة. ولكن اةلعى ان "هللا" قد امره بعدم مناقشة موتو  عدة الفتية. فيقول فةة اثيةة 

22  

"ديقولون اواة رابعه  كلبه أ ويقولون تمسة داةده  كلبه  ردما بالغيب. 

ويقولون دبعة واامنه  كلبه أ ق  ربة اعل  بعدته أ ما يعلمه  إ  قلي . فو تماِر 

  مرا  ظاهراأ و  تستفِت فيه  منه  الدا"فيه  إ 

يعرفون عدة الفتيةةأ فلمةا ا   يكةون -بحسب اثية القرآنية-ونقول  إ ا كان عدة قلي 

محمد والدا  منه أ من ليث انه فةة اتصةال فةة "هللا" الةذي يعةرف كة  شةة . ا دةتنتا  

بسةبب معرفتةه بةان  الصحي، هو ان محمدا  كان تائفا  من التصةري، فةة عةدة ُمحةد،ةأ  لةك

األشخاا الذين قدلموا إليه ا متحان كةانوا فةة معرفةة اةق عةن الخرافةة مةن الةذين التجةا 

إليه  لإلدابة عن دلاله . فقد  لظ ان اثترين ل  يستطيعوا ان يزوةوه فة عةدة محةدةأ 

وتضةةاربت افكةةاره  عةةن الموتةةو . فلةة  يبقةةى لةةه إ  ان يةةدلعة بةةان "هللا" قةةد منعةةه مةةن 

 شة األمر.مناق

روا  533محمد يجعل النائمين ان يستيقظوا بعد  عام من زمن وفاة الذين قد نص 

 الخرافة ونشروها 

 من دور  الكهف نفسها   25نقرا ايضا فة اثية 

 "ولب وا فة كهفه  اوث مائة دنين وازةاةوا تسعا" 

يقولةون بةانه  لب ةوا  هنا  مناقشة فة تفسير هذه اثية  البعض يقول بان اه  الكتاب

أ 051بة   319او  311دنة. ولكن الحقيقة ل  يق  الد من النصارا ان الفتية لب وا  319

دنة. فإ  كان هذا هو معنى اثية يكون محمد قد اتفق فةة فهة  الخرافةة  211وكحد اعلى 

 بصور  كبير . 

يةذكر بعضةا   ال. الطبريدنو 319ولكن األ لبية تقول بان "هللا" قد عنا انه  ناموا 

 منه   

عن مـجاهد َولَبِ ُوا فِـة َكْهفِِهْ  اَوَث ِم َة  ِدنِـيَن َواْزَةاُةوا تِْسعا قال  عدة ما "

قال  ولَبَ ُوا فـة ْكهفِْه  اَوَث ِم َة  ِدنِـيَن  أعن عبد هللا بن عبـيد بن عمير"؛ "لب وا

عن ابن  أقال  لدانا دلـمة ألدانا ابن لميد؛ "ُةوا تِْسعا قال  وتسع دنـينَواْزَةا

َولَبِ ُوا فِـة  اثيةقال  نزلت هذه  أبن مزال  عن الضحا " ؛ "إدحاق بنـحوه
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َكْهفِِهْ  اَوَث ِم َة  فقالوا  اياما او اشهرا او دنـين؟ فانزل هللا  ِدنِـيَن َواْزَةاُةوا 

"اتِْسع
547
. 

مةيوةيأ فةة  559ففة منطق هذه اثيةةأ يكةون النةائمون قةد ادةتيقظوا لةوالة عةام 

وقت كان المتردمون السريان للخرافةأ الذين تردموها مةن اليونانيةةأ قةد رقةدوا ومةاتوا. 

الذي اةت  هذه الخرافة فة كتاباتةه قةد كةان قةد مةال )إ  قةد تةوفة  لتى يعقوب السرودة

ميوةي(. والحقيقة ان محمدا  قد شعر فة لرية فة وتع تواريخأ ظنلةا  منةه ان  520ام ع

  الةةد لةةه الحةةق ان يفنلةةد كومةةه الُمةةولى مةةن "هللا". فاةتةة  ترافةةال علةةى القةةرآن كانةةت 

منتشر  فة ديلهأ ةون ان يعتبر تواريخ انتشار تلك الخرافةال. اة  ةافةع عةن عةدة السةنين 

ةها "قة  هللا اعلة  بمةا لب ةوا. لةه  يةب  26لنةوم الفتيةة ُمةدلعيا  فةة اثيةة  والتواريخ التة لةدل

ها لنوم الفتيةة دعلهةا  319السماوال واألرض". وبذلك فان  دنوال كعدة السنين التة اقرل

 ير قابلة للنقاشأ من ليث ان "هللا" قد اولاها. ولكن ك   لةك ا ةلعةا  المحمةدي يتوافةق 

ةروها ؟ مع الحقيقة التاريخية التة وتة ع إطارهةا المتردمةون السةريان للخرافةة التةة نصل

 251لوالة عةام  من ليث ان السريان دعلوا الفتية ان يناموا زمن اامبراطور ةيسيوس

الكبير  دنةأ لكة يستيقظوا زمن اامبراطور ايوةوديوس 211إلى  051مأ ويناموا لمد  

Theodosius the Great  مأ او ايوةيوس األصغرأ  395و  379الذي ملك بين عامة

ميوةي. ولكن لساب محمد   يصل، لهيكة  تةاريخة. فعنةدما  451و 411الذي لك  بين 

دةةنة ليةةث كةةان ا تةةطهاة الكبيةةر علةةى الكنيسةةة  251دةةنوال إلةةى عةةام  319نضةةيف 

ريان لبد  نوم الفتيةة فةة األدةطور أ فةان المسيحيةأ وهو التاريخ المنادب الذي دعله الس

م كالتاريخ الذي ادتيقظ به الفتية. ولكن الخرافةة كانةت معروفةة  559محمدا  يوصلنا لعام 

ر من محمد. فتقليد ترافةة  فة الكتابال السريانية بما يزيد عن قرن قب   لك التاريخ الُمقر،

ةةةين بتةةةاريخ اامبراطوريةةةة وتةةةوار يخ لكامهةةةا الُمضةةةطهِدين كةةةان الةةةذين تردموهةةةا ململ

للمسيحيينأ ل  يكن امرا ينادب شخصا يعيش فة الجاهليةة بةدون تلةك المعرفةة التاريخيةة 

عةةن اامبراطوريةةة الرومانيةةةأ وتةةاريخ ظهةةور الخرافةةال تةةمن العةةال  النصةةرانةأ تلةةك 

 المعرفة المطلوبة فة ان يتحلى بها المقلِّد الناد،.

ل الخرافةال إلةى لقةائق ا ا  محمد لةيس بمقلِّةد نةاد، للخرافة ال. فهةو لةيس فقةك يحةوِّ

تاريخيةأ ولكنه يفش  فة تقليد تلك الخرافال. و لك بسبب ده  المصاةر التة كان يعتمد 

عليها فة تةاليف آياتةه القرآنيةة. نحةن نةدعو القةرا  الكةرام ان يتوقفةوا عةن التسةلي  مةن ان 

  المي ولوديةا. فبنةا  بيةت علةى القرآن كلمة هللا. ويفحصوا القرآن على تو  التاريخ وعل

الرم  دوف يلةي إلى دقوط  لك البيت. وبنا  ردا  الحيا  األبدية المستقبلية على كتاب 

 هذه ترافاتهأ هو تيا  ابدي وهو  تام.
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تنتمي لشبه الجزيرة العربية كانت موجودة  أصناميد عي محمد في القرآن ان خمسة 

  زمن نوح

هنا  مةن األمةور التةة تكشةف ادةت مار محمةد العناصةر المحليةة فةة شةبه الجزيةر  

العربية لكة ينسب لها القِدمأ ويربطها فة ادما أ دوا  ُ كرل فةة الكتةاب المقةدس او لة  

يةدلعة تُذكرأ فاألصنام العربية لبعض القبائ  فة زمانه هة م ال مةن  لةك الةنهج. فمحمةد 

كانةت مودةوة  زمةن  عربيةة   اصةناما   هنةا  بةان 23 واثيةةأ 70فة دور  نةولأ اي رقة  

   23-20 اثيالودوا  ويغوث ويعوق ونسر. فتقول  هة وة األصنامنول. وهذه 

َتَسارا. ومكروا  إ عصونة واتبعوا من ل  يَِزةهُ ماله وولده  إنه "قال نول رب 

ا  و  ُدواَعا و  يغوثَ . وقالوا  تََذُرن، الهتك  و  تََذرُ مكرا ُكبارا   ويعوَق  ن، وةل

 ونسرا". 

 عربية بعصر نوح  أصنامجل ربط الخمسة ألقد اختلق المسلمون خرافة من 

 ف من السنين بعد عصر نولأ قد اتتلق آقد ظهرل عد   األصنامبالر   ان هذه ف

 لده محمةد ابةن الكلبةةهشام وواوكان لكة يربطوا األصنام بعصر نول.  المسلمون ترافة  

م هنةا  ابةن عة  علةى ابةن عبةاس معتمدين دزئيا   أمن درةوا هذه الخرافة اول محمةد. ونقةدِّ

صا   ها هشام ابن الكلبة ملخل على  الذي بدوره قد بنى القصة ُمعتِمدا   ألهذه الخرافة التة قصل

  عباس وابن  ابيه اقوال

األصنام ان آةم عليه السوم لما مال دعله بنو  اول ما ُعبِدل    "اتبرنة ابى قال

ويقال للجب    . اُهبك عليه آةم بارض الهند شيث بن آةم فة مغار  فة الجب  الذي

 ." نو  وهو اتصب دب  فة األرض
548
  

  ابيه كلمال  األصنامأ ناقوذه ويستمر ابن الكلبة قائو لول ه

ماتوا  ودوا  ويغوث ويعوق ونسر قوما  صالحين كان وة    "واتبرنة ابة قال

ه  لك    ! يا قوم    فقال رد  من بنة قابي   . فجز  عليه   وو اقاربه   . فة شهر  
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على صوره   ير انة   اقدر ان ادع  فيها  ان اعم  لك  تمسة اصنام

اصنام على صوره  ونصبها. فكان  فنَحَت له  تمسة  ! نع     قالوا؟ لا  وارا

 هب  لك القرن  الرد  ياتة اتاه وعمه وابن عمه فيعظِّمه ويسعى لوله لتى

  . بن شيث ابن آةم وُعِملت على عهد يرةا بن مهوي  بن قينان بن انوش .  األول

ا  دا  من بعده  القرن   . ي  القرن األولا  دا  قرن آتر فعظلموه  اشد من تعظ

وُعِظ    . فعبدوه   . شفاعته  عند هللا ما عظ،  اولونا هل   إ  وه  يردون    فقالوا

  " . امُره  واشتد كفُره 

  عباسابن  اقوالعلى  يسرة مستندا   ويستمر هشام ابن الكلبة

لتى  عن ابن عباس مُره  يشتد فيما قال ابن الكلبة عن ابة صال،"ول  يزل ا

هذه األصنام  ان يصنع الفلك ... فاهبَكَ ما  الطوفان ...  فامره هللا اةر  نول  

ودع  الما  يشتد دريُه وعبابُه من ارض  إلى ارض    . من دب  نو   إلى األرض

الماُ  وبقيت على الشك. فسفت الري، عليها  ا  نضب  . ى قذفها إلى ارض دد لت

 549 " . لتى وارتها

  لحةويسرة ابن الكلبة عن عمرو بن 

لاراة بن  وهو ربيعة بن لاراة بن عمرو بن عامر بن أ"وكان عمرو بن لحى

 بنت وامه فهير  وهو ابو تزاعة أاعلبة بن آمرئ القيس ابن مازن بن األزة

  . وكان كاهنا   الحارث. ويقال إنها كانت بنت الحارث بن مضاض الجرهمة

من  رئةوكان له   . وكان قد  لب على مكة واتر  منها درهما  وتولى ددانتها

بالسعد  تهامةوالظعن من  ْ  بالمسيرعجِّ     الجن وكان يُكنى ابا امامة فقال له

   . دير و  إقامه    قال  ! والسومة

تهابأ . و  تهامة ُمعد، أ فاورةهاتجد فيها اصناما  دد  )شك(ايِت تف،    قال

لملها لتى ورة  فادت ارهاأ ا فاتى شك، دد   .  تُجاباة  العرب إلى عباةتها  ا 

" . ولضر الحج فدعا العرب إلى عباةتها قاطبة    . تهامة
550
 

 المزيف؟ اإلسالميكيف بدأ التاريخ 

فةةة تلةةق ترافةةال كةةالتة  كوالةةده محمةةد ابةةن الكلبةةة لقةةد ُعةةرف هشةةام ابةةن الكلبةةة

ان  اراةاالمقةدس. لقةد مةن الكتةاب  وبادةما بةالتورا   اربك ترافاتهمة   كرناها. ولقد لاو

مةن الكتةاب المقةدس و يةره.  ادةما علةى  دديدأ مبنةيدعما القرآن من تول تلق تاريخ 

 69وعبيةد ابةن َشةريه. لقةد مةال ابةن عبةاس عةام  وهذا التزوير كةان قةد ابتةداه ابةن عبةاس

 691هجةةريأ اي  71ل عةةام قةةد مةةا مةةيوةيأ بينمةةا عبيةةد بةةن شةةريه 619هجةةري اي 

مةيوةيأ  734هجةريأ اي عةام  004الةذي مةال عةام  ميوةي. ولقد تبنَى وهب بةن منبةه

مةيوةيأ  773هجةريأ اي  053الةذي مةال عةام  إدةحاقترافال عبيد بن شةريه. وابةن 

را هةذا 766هجةريأ اي عةام  046ومحمد ابةن الكلبةة الةذي مةال عةام   مةيوةيأ قةد طةول

هشام ابةن وقد اتاف التاريخ الُمزيفأ و لك من تول إتافة دو ل دديد  وترافال. 

لها  126هجريأ اي  216محمد ابن الكلبة المتوفة عام  ميوةيأ قصصا  اتةرا قةد دةجل

 فة كتبه. 
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وادةتمروا  ألقد ابتدا تاريخ تاليفه  لهذه الخرافال لوالة نهاية القرن السابع ميوةي

ن والتادةةع مةةيوةي. وهةةذه الخرافةةال لةة  يسةةبق لهةةا ان ُودةةدل قبةة   لةةك عبةةر القةةرن ال ةةام

شعر عربة. ومع  لك فهذا التاريخ الُمزيف الذي ُكتب  اوالزمانأ ول  تُودد فة اي وايقة 

للمسةةلمين فةةة وقةةت  لةةق عبةةار  عةةن لقةةائق   يجةةوز  اصةةب،مةةن مةةزيلفين وةدةةالينأ قةةد 

 ل القرآن. قوا بوادطتها بحسب ظنه  ترافاال ةلضهاأ قد و

شبه  إلىوكيف وصلت  األصنامتحليل الخرافة التي اختلقها المحدثون المسلمون عن 

 الجزيرة العربية 

ومحمةد وهشةام ابةن الكلبةة لةول  فة تحليلنا للسرة الذي ابتدعه ك   مةن ابةن عبةاس

ردال يمكن ان المسلمين يصدقون ان هل   ال للهز عصر آةمأ نرا ك  هو شة  دالب 

ان يكون عنده  معلومال عن اةم ونسله ل  يسةبق ان قيلةت مةن قبة . فةر   ان هةل   لة  

أ ولكةنه  قةدلموا معلومةال فقةك نبةة م ة  مودةى كةان ممكةن ان يعرفهةا. انبيا يدلعوا انه  

 المعلومال؟فاي دلطة اعطته  هذه 

سما  ووتةع قدميةه بقوله  ان آةم قد هبك من ال بدئوافسرةه  تيالة   يُحتم . فقد 

قةد طُةرةا مةن  أانه بعدما دقك آةم ولوا  فة العصيانالقرآن يدلعة و. على دب  فة الهند

(. 023-021واثيةال  21رادةع دةور  طةه اي رقة  ) األرضطةا علةى دنة السةما  واُهبِ 

آتيةا مةن فةرةوس السةما .  الهند كالمكان الةذي نةزل عليةه آةم ولكن لما ا اتتار ابن عباس

 األرضعلةى  الذي دبلب مجة  الطوفةان  لك له عوقة فة ترافة القرآن عن فور التنور

 رادةع دةور  هةوة –زمن نول. فمحمد فة القرآن قد اةلعى ان "التنور قد فار" زمن نول 

 41 واثية 00رق  

فةة الهنةد هةذا التنةور ولقد وتع ابن عباس
551
لةذلك اةلعةى انةه كة  نسة  آةم لتةى . 

نول قد عاشوا فة الهند؛ عاشوا لول الجب  الذي هبك عليه آةمأ وادتنتج بان عائلةة نةول 

 قد عاشت هنا . 

قد ابن عباس و .لطوفان نوح با  الرافدية صار في القرآن ُمسب   االميثيولوجيتنور في 

 د مكان التنورحد  

قةد فةار". هةذه  اةلعى محمد فة القرآن بان طوفان نول قد لدث  بسبب ان  "التنةور

تعللة  بانةه كانةت هنةا  ميةاه كانةت التةة  السومرية المي ولودياالفكر  الخرافية ُمستَمد  من 

آتر لكةة تغةرق نهةري  إلىرار فة "العال  السفلة"أ ترتفع من لين  ير نقية تغلة بادتم

هنةةا  نقةةوش فتسةةار  فةةة الزراعةةة.  أ ُمسةةبِّبة  اراتةةةالفةةرال وةدلةةة ومةةا لولهمةةا مةةن 

أ تحةة  مكةةان ميةةاه Kurدةةومرية تقةةول بةةان ميةةاه "العةةال  السةةفلة" تةةاتة مةةن مكةةان ادةةمه 

 االةةهالسةةومرية بةةان  ي ولوديةةاالم. وتقةةول 552تُسةةبِّب تةةراَب الحبةةوب والزراعةةةوالنهةةرين 

 انليةة السةةومري المشةةهور  االةةهأ إلةةه ريةة، الجنةةوب العاصةةف وابةةن Ninurta نينورتةةا

Enlil لبس تلك المياه السفلية من تول وتةعه كومةة لجةار   اوقد اوقف  أأ إله الفضا
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د  من الحجةار  بم ابةة تنةورأ ك الرُ  ل واصب،. 553فة مكان ُمحد،ة فة بوة ما بين النهرين

هةذه  واصةبحت األراتةة.تغلة مةن تحتةه ميةاه العةال  السةفلة محاولةة  ان تفةيض وتغةرق 

طوفةان  مجةة التةة مةن تولهةا راا دةكان المنطقةة دةبب هةة  األصة الخرافة الرافدية 

الذي اعتمد عليها القرآن فة تفسةير لةدوث طوفةان نةولأ كمةا نةرا  األمرأ األرضعلى 

   41 واثية (00) دور  هوة فة

 قلنا الم  من ك  زودين اانين واهلك ..." دا  امرنا وفار التنور إ ا"لتى 

كسةبب  وكلمة "تنور" فة العربية تعنة الفرن الذي يقوم على لجار . وفكر  التنور

اين فشةةبه الجزيةةر  العربيةةة زمةةن محمةةد. قةةد انتشةةرل بةةين دةةكان  الطوفةةان معظةة  المحةةدِّ

كةذلك مجاهةدأ 554قد لةد،ة مكةان التنةور فةة الكوفةة أم   الشعبة أالعرب
555
وهةة مدينةة . 

ةا يلكةد اصة  الخرافةة العربيةة التة كانةت تةمن المنةاطق السةومرية األرضتقع فة  أ ممل

ابن عباس يقول بةان التنةور الةذي ا ةرق العةال  و قرآن.التة صارل فة وقت  لق فة ال

عمةا قصةد بةه محمةد فةة القةرآن  عبةاس وقةد عب،ةر ابةن. 556فة الهنةد كله زمن نول مودوة  

فنفه  من كلماته ان الطوفان زمن نول قد دةا  مةن تةول تنةور  "؛بخصوا كلمة "تنور

ولكن ابن عباس قد وتعه فةة منطقةة  .ة شرق منطقة باب مودوةا  ف فارأ كانلجار  قد 

الخرافةة. ومةع ان دةرة ابةن عبةاس  منهةا التة انب قت األصلية المي ولوديابعد مما تضعه ا

ةةد بةةان الخرافةةة الرافديةةة هةةة   اصةة هةةو اقةة  ةقةةة مةةن دةةرة الشةةعبة ومجاهةةدأ ولكنةةه يلكِّ

 نول. طوفانلدوث الخرافة القرآنية من دهة تعلي  

ولقيقة ان محمدا  كان يتحدث عن تنور تةاا كةان معروفةا  فةة زمانةه كجةز  مةن 

الذي فار زمن نول بحسب الروا  المسلمين كةان يُوصةف بانةه  هو ان التنور المي ولودياأ

من لجار 
557

طمةر التة تتحدث عن  من تلك الخرافة السومرية مما يدل على انه مشتق  أ 

واللغةةويين المسةةلمين  ااتبةةاريينالميةةاه المعاةيةةة مةةن تةةول ردةة  لجةةار . وتةةذكر كتةةب 

بةةان "التنةةور" كلمةةة  أالعةةرب القةةدامىأ م ةة  الزبيةةدي وابةةن منظةةور والعينةةة و يةةره 

اعجمية
558

شةبه الجزيةر  انتشةرل فةة  أ قةدترافةة  يةر عربيةة اصة  انهةا. مما يدل على 

 ها عوقة بالخرافة السومرية.  العربية فة وقت  لق. و  شك انه ل

آتةرأ  إلىمن لين  األراتةالمياه الطينية التة كانت تغرق السومريين وفة رالية 

قةوال شةيطانية ُمحاربةة.  انهةامياه العال  السفلة الُمعاةية له أ والتة كانت تُرا  انهاظنلوا 

معهةا تربةةة  دارفةة   أكانةت الميةاه الطينيةة تحةدث عنةةدما كانةت ميةاه ةدلةة والفةةرال تفةيض

الميةةاه الطينيةةة عةةدَو  فاصةةبحتطينيةةة مةةن الجبةةال مةةن المنةةاطق الشةةمالية للعةةراق وتركيةةا. 

 دكان ما بين النهرينأ وظنلوها آتية من العال  السفلة. 

األص  قد تبنتها فة وقت  لق ةيانال قامت فة بوة ما بةين  هذه األفكار السومرية

  فنقةرا فةة كتةبه  المقددةة عةن " اتيةال يانال نذكر ةيانة المندائيينالنهرين. ومن هذه الد

. ليةث تجلةب تلةك الةذاتيال النور" التة تنزل إلى العال  السفلة المللف من دةبع ارتةين

أ باامَر ملك األنوار للسكان الذين يعيشون فة تلك ا رتين. وفة كتابه  الرئيسة كنزا ر

نقرا عن منداةاهةأ والد من اه  الذاتيال النورانيةة عنةده أ انةه يشةهد عةن ردوعةه مةن 
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اي نحةو  559العال  السفلةأ انه قد راا "المياه السوةا  تغلة وتحةاول ان تفةور إلةى اعلةى"

 دط، األرض.  

  إلى جدة بواسطة مياه الطوفان معضلة جلب األصنام من الهند

 دةد  إلةى العربيةة مةن الهنةد األصنامبها يجلب  فكان على ابن الكلبة ان يجد طريقة  

 االخمسةة وطرلتهة باألصةنامقةد اتةت  بالقرب من مكة. ولكننا نسال كيف ان مياه الطوفان

عه أد على شاطئ د والد    فة منطقة   اعتقةد  العةال ؟فةة منةاطق مختلفةة مةن  ابدل ان توزل

بةةان هةةل   المحةةداين المسةةلمين قةةد ادةةتهانوا فةةة  كةةا  تةةابعيه . واتةة، انةةه عنةةدما اةلعةةى 

العربية الخمسة كانت مودوة  زمن نولأ قد ادبَر تابعيةه علةى تةاليف  األصناممحمد بان 

  ير التاريخية.  ير الدقيقة و هقصد تيالية وطفولية لدع  اةلعا ات

    عاء المحدثين المسلمين من جهة جرهمتفنيد اد  

 وامةهمكةة.  إلةىوامةه هةادر  إدةماعي بحسب هةل   المحةداين المسةلمينأ قةد دةا  

هنةةا  "السةةيد  بنةةت مضةةاض بةةن عمةةرو الجرهمةةة" ودةةدل لةةه زودةةة  
560

 . واةلعةةى ابةةن

ان اد  الزودة هو رعلةةإدحاق 
561

ودةدل لةه  امةهننةا نعلة  مةن الكتةاب المقةدس ان . ولك

 من مصر ارض ميوةها.  زودة  

  يمكن إلصاقه فة القرن العشرين قب  المةيوة. فهةو  ا  ان اد  مضاض الجرهمة

. فاللغة العربية لة  تظهةر انفسه العربية التة من عصر هل   المحداين  األدما من نهج 

التةة هةة لغةة القةرآن  تماما عةن لغةة قةريش شر قب  الميوة. وكانت مختلفة  قب  القرن العا

 .اادوموالتة انتشرل بعد 

عةن  أ قصصةا  إدحاقوعبيد بن شريه وابن  اتافة لذلك فقد تلق ك  من ابن عباس

منةذ  المةيوةأ ايقبة   العشةرينن فة مكةة منةذ القةر كانت عائشة انها دره أ مدلعينقبيلة 

زمن ابراهي . ولكننا نعل  بان مكة ل  تُودد قبة  القةرن الرابةع مةيوةي. فقةد تردةت قبيلةة 

فةة وقةت  لةق قةد بنةت مكةة. لةو كانةت دةره  قةد   لةكأ اة من اليمن قرنين قبة   تزاعة

سةلمون تةول القةرن ديطرل على مكة منذ عصر ابراهي أ كمةا بةدا يةدلعة المحةداون الم

مةةن اي  اك ةرعةةن دةره أ ربمةةا  ااريةةال ةامن والتادةةع مةيوةيأ لودةةدنا هنةا  مودةةوةال 

مودوةال لقبيلة عاشت فة شبه الجزير  العربية. فالقبائ  والممالك التة عاشت فة اليمن 

فتر  وديز أ ولكنها تركت  إلىوباقة شبه الجزير  العربيةأ ر   ان البعض منها قد امتد 

 لجره .  اواركيولودة لمكة  اارعن تاريخها. ولكننا   نجد اي  وافر    را  آاا

الةذين زاروا  أوالرومةان أ اي اليونةانيينالكوديكيينكذلك فان الكتلاب والجغرافيين 

بما فيةه المنطقةة التةة بُنيةت عليهةا مكةة فةة وقةت  لةقأ قةد  أ رب شبه الجزير  العربية

الصغير  فة  رب شبه الجزير  العربيةأ بمةا فيةه المحطةال البسةيطة علةى   كروا القرا

 . قبيلة دره  اوالخك التجاري والقبائ أ ولكنه  ل  يذكروا قك مكة 
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أ  هةو هةةدورام ان دةةره  دلعيا  ابعةةد مةن  لةةكأ ُمة  هةب-هشةةام بةن محمةةد-وابةن الكلبةة

 أ كابن ليقطان ابن عابر ابن ارفكشاة27والعدة  01لتكوينأ ا صحال المذكور فة دفر ا

ابن دام
562

ل ابةن  او . هنا   اتةتوف بةين الكلمتةين. اة    يودةد دةند واةائقة دةابق يخةول

ة هذا التحقيق.  دسان يتح الكلبة لو كانت قبيلة دره  قد انحدرل من هدورام الذي فويحدِّ

عةةن نةةولأ ولةةو كانةةت قبيلةةة دةةره  قةةد دةةيطرل علةةى مكةةة وبقةةوا  اديةةال اربعةةةفقةةك يبعةةد 

كمةا يةدلعة  من شبه الجزير  العربية لتى طرةوا من تزاعة وادزا مودوةين فة اليمن 

المحداون المسلمونأ لكانت دةره  قبيلةة رئيسةية فةة شةبه الجزيةر  العربيةة قةد ادةتمرل 

  دره ؟يودد اي آاار عن السنين. فلما ا    آ ف

وهةدورامأ نتعجةب بالسةهولة التةة يةربك بهةا  من ليث انه   يودد تشابه بين دره 

بسةو ل مةذكور  فةة العهةد القةدي .  يبتدعونهاوعبيد بن شريهأ القصد التة الكلبة ابن 

 ولكن من السه  رالية التزييف.  وأده األمريبدو فة البداية 

دوا عصر  أنهمفي التسلسل التاريخي لدرجة  األوائلن يالمسلم نيجهل المحدث وح 

 بالحوادث التي جرت في القرن الرابع ميالدي  إسماعيل

.  كةةان اب تزاعةةة كمةةا راينةةا دةةابقا بةةان هشةةام بةةن كلبةةة يقةةول بةةان عمةةرو بةةن لحةةة

. ويةدلعة ابةن الكلبةة ان الحةارث بةن مضةاض الجرهمةةابنةة  فهيةر  امةهويدلعة ان ادة  

من المدينة وتوللى ددانة الكعبة. ففة لسابال  عمرو بن لحة قد الت ل مكة واتر  دره 

بحسةةب  إدةةماعي ابةةن الكلبةةة يكةةون عمةةرو ابةةن لحةةة ابةةن ابنةةة مضةةاض الةةذي هةةو والةةد 

التةة دةكنت  تزاعةةأ القبيلةةرو بن لحة هو رئةيس قبيلةة كان عم إ االمحداين المسلمين. 

الةذي  إدةماعي زودةة ل ا  لرد  كةان والةد مكة فة القرن الرابع ميوةيأ كيف يكون لفيدا  

نحن نعل  بان تزاعة قد تركت اليمن بعد ان تُرَب  الميوة؟عاش فة القرن العشرين قب  

)الذين  ان تزاعة لقيقة الملرتون المسلمونليد يميوةي. و 051لوالة عام  دد مارب

ب دي ُ  (من بنة عمرو بن مزيقيا ه   العرم السدَ  قد تردت من اليمن بعد ان ترل
563
 . 

مكةةة قةةد بُنيةةت فةةة القةةرن الرابةةع مةةيوةيأ و لةةك علةةى الخةةك التجةةاري بةةين الةةيمن ف

قةد عةاش فةة  إدةماعي دةوريا وفلسةطين. ان اةلعةا  المحةداين المسةلمين ان  إلةىوالمتجه 

 دوف اناقش  لك  لقا باك ر تفصي .منافة للعق .  امرمكة لهو 

ر العبةةاة  الوانيةةة لشةةبه ان يُحِضةة المحةةداون المسةةلمون قةةد دعلةةوا رئةةيس تزاعةةة 

قةد  الجزير  العربيةأ  لك من اد  ةع  ترافة ان شبه الجزيةر  كانةت تةدين بديانةة توليةد

 .ليونياعادسها ا دم

فةة  علةى تزاعةةرئيسةا  كةان  لحةأ الذياةلعى المحداون المسلمون بان عمرو ابن 

شةبه الجزيةر  العربيةة. وقةد اةلعةوا ان قبة  زمةن  إلةى األصةناممكةأ كان قد الضر عباة  

و ريتةه. واةلعةوا  إدةماعي  ادسةهاعمرو ابن لحة كان ك  العرب يتبعون ةيانةة توليديةة 

من دوريا ونصبها فة كعبة مكة. نحن نعل  ان قبيلة  اصناما  لضر اقد  بن لحة ان عمرو
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تزاعة ل  تسكن مدينة مكة قب  القرن الرابةع مةيوةي. وبةذلك بحسةب لسةابال المحةداين 

 فة القرن الرابع ميوةي.  مكةأ ايالمسلمين تكون الوانية قد بدال من عصر تزاعة فة 

ن تةول علةة  اثاةةار لشةرق شةةبه الجزيةةر  العربيةة ان العبةةاة  الصةةنمية نحةن نعلةة  مةة

شةرق شةبه الجزيةر  العربيةة معروفةة  ألم الوانية كانت قب   لك بك ير. فالعباةال الوانية 

دنة قب  الميوة. بالنسبة لجنوب شبه الجزير  العربيةأ تاصةة  آ فاواة  األق منذ على 

آلهةةأ ويتعبةدون للشةمس والقمةر منةذ  وادةما  اصةناماون كةانوا يملكةففة اليمنأ  السب يين

د ان  اثاارفة القرن الحاةي عشر قب  الميوة وما قبلها. وعل   اينشا  مملكته أ  اول يلكِّ

وكةانوا علةى ةردةة كبيةر  مةن الوانيةة.  اثلهةةأفة اليمن كانوا يعبدون عدة من  المعينيين

التة كانت تُعبد من ممالك ومدن شةمال شةبه  واألصنام اثلهة عن ااريةوهنا  مودوةال 

 الجزير  العربيةأ التة البعض منها يعوة للقرن ال امن قب  الميوة. 

قد الضر الوانية لشبه الجزير  العربية هو محاولة  فا ةلعا  ان رئيس قبيلة تزاعة

ونسةله قةد دةيطروا علةى شةبه  ماعي إدةفاشلة فة نشره  ترافة اترا  وهو ان  إدومية

قد  هبةوا  ليينيان ا دماع إدحاقفيها. فيدلعة ابن  توليديا   الجزير  العربية ونشروا تدينا  

  إدحاقمختلفة من شبه الجزير  العربية. وهذه كلمال ابن  ادزا  إلىمن مكة 

 إ ون قوما شفو يناو انتشروا فة البوة إدماعي "فلما تاقت مكة على ولد 

هللا عليه  بدينه  فوط وه  " اظهره 
564

  . 

فة شمال شةرقة  قد عاش فة برية فاران إدماعي نحن نعل  من الكتاب المقدس ان 

الذي كتبةه مودةى بةالرول القةدس فةة القةرن  01-02  25. ونرا من دفر التكوين دينا 

كةةانوا مةةا زالةةوا فةةة عصةةره مودةةوةين فةةة  ليينيأ ان ا دةةماعالخةامس عشةةر قبةة  المةةيوة

 إلةىقةد هةادرل  اادةماعيليةالقبائة  بعد القرن العاشةر قبة  المةيوة نةرا بعةض دينا . و

الةذي نةراه فةة  األمةروفلسطينأ  واألرةنصحاري الهول الخصيب بين دوريا والعراق 

ولكةن   (أ Islam in Light of History)رادةع كتةابة والكلدانيةة. األشةوريةالكتابال 

قد عاشت فةة مكةة التةة نعةرف انهةا لة  تُبنةى قبة  القةرن الرابةع  إدماعيليةيودد اي قبيلة 

 ميوةي. 

هل يحتمل الشيطان في ان ينتظر حتى القرن الرابع ميالدي لكي يكشف عن أصنام من 

 نوح؟ زمن 

نتبةةاه  وهةةو الطريقةةة التةةة اةلعةةى ابةةن الكلبةةة كيةةف ان آتةةر لةةري با  امةةرهنةةا  

 دةد أ وانشةاطئ  إلةى األصةنامقةد دلبةت  قد ُكشفت. فقد اةلعى ان ميةاه الطوفةان األصنام

. مةةن ليةةث ان عمةةرو بةةن لحةةة إلةةىالرمةة  قةةد  طاهةةا. وان شةةيطان دةةن قةةد اعلةةن عنهةةا 

لتةةى قبةة  دةةقوط آةم فةةة  األرضلشةةياطين مودةةوةون علةةى يعللةة  بةةان الجةةن ا اادةةوم

المدفونةة عبةر كة   األصةنامالعصيان. كيف كان له  ان يحتملوا بقا  هذه المعلومةال عةن 

مكة فة القةرن الرابةع  انتظرل الشياطين لتى دكنت تزاعة  الما السنين؟من  آ فهذه 

  الناس؟بين  وتنشر عباةتها األصنامشف عن كلكة ت أميوةي
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قد ظهرت في شبه الجزيرة  وإنها ،عربية بحتة أصنام بأنهامعروفة  أصنامالخمسة 

   أوقات مختلفةالعربية في 

لقد اتطا محمد فة اتتيار هةذه األصةنام ووتةعها فةة زمةن نةولأ و لةك بسةبب ان 

 هذه األصنام كما دوف نرا كانت اصنام لدي ة؛ ك  منها علةى األ لةب معبةوة  مةن قبيلةة

   عربية والد .  

العربية الخمسة كانةت معروفةة كآلهةة عربيةة كانةت قةد  األصنامالحقيقة هة ان هذه 

اصةنام فهةة معينةة. فلة  تظهةر كلهةا فةة زمةن والةد.  اوقالوفة  معينة امكنةظهرل فة 

وقبائةة  مختلفةةة فةةة تةةاريخ شةةبه الجزيةةر   وامةة مختلفةةة  اوقةةال إلةةىعربيةةة بحتةةةأ تنتمةةة 

لةة  تبةةدا فةةة عصةر والةةدأ ولكةةن فةةة عصةةور  األصةةنامعربيةة. هةةذا يعنةةة ان عبةةاة  هةذه ال

تنتمة لعصر نةولأ لكانةت معروفةة فةة منةاطق ك يةر  فةة العةال   اصناممختلفة. لو كانت 

لكانةت دميعهةا وأ وليس فقةك فةة منطقةة معزولةة مةن شةبه الجزيةر  العربيةة. ايضاالقدي  

قةد ظهةرل  األتةرا األربعة فاألصنامأ لكن ما عدا وةفة العربية منذ البداية. و معروفة  

 األصةنامهذه المعلومال عن لل  ادوف  بعض القرون  لقا. اولول العصر الميوةيأ 

  .زمن نول نسبها إلىو  يمكن  أعربية   اصناما  انها كانت  ألبين

  كإله القمر عند المعينيين ود

قةد ظهةرل فةة القةرن  يمنيةة   مملكةة   كانةت معةينووانا  معينيةا .  اصو الصن  وةكان 

التةة عبةدها المعينيةون.  اثلهةةال انة عشر قب  الميوة. ولقد كان وة بين  اوالحاةي عشر 

القمر عنده  وة إلهوكان 
565
 . 

فة شمال  لحيانيهكانت مدينة التة  أن مستعمر  تجارية فة مدينة ةيدانيلمعينيكان ل

.نةةة ةيةةدان هةةيكو لعبةةاة  وةيشةةبه الجزيةةر  العربيةةة. وكةةان لمع
566
انتشةةار المسةةتعمرال و 

وال مةوةيينأ قةد اعطةى  فة شمال شبه الجزير  العربية ودك اللحيةانيين التجارية المعينية

تعبدها التة كانت اموة اثلهةودك  ة  مكان وةا  
567

لقد ظهرل قبيلة امةوة فقةك ابتةدا  مةن . )

 (.القرن ال امن قب  الميوة

 مودةوةا   معينيا . ل  يكن من الممكن ان يكون وة وانا   اصوكان  ا  من الوات، ان وة

أ وقد انتشرل من تول مسةتعمراته  زمن نولأ  لك  ن عباة  وة قد ولدل مع المعينيين

فة مناطق محدة  فة شمال شبه الجزيةر  العربيةةأ و لةك بعةد القةرن الرابةع قبة  المةيوة. 

 ولكن الحضار  القديمة لشرق العربية ل  تعرف قك هذه العباة .

ل يةةاقو. فيقةةول وهنةةا  اةلةةة علةةى ان بعةةض العبةةاةال العربيةةة كانةةت اقةةدم مةةن وة

مةن وة التة كانت تم ِّ  الشمسأ هة فةة الحقيقةة اقةدم عهةدا   بان الول الحموي
568
فهةذا  .

د بان صن  وة كان مجهةو    فةة شةمال العربيةة قبة   التصري، من قب  ياقول الحموي يلكِّ

المةلر   هيروةوتسالقرن الرابع قب  الميوة. ومعروف ان الول قد كانت قد ُ كرل من 

 تول القرن الخامس قب  الميوة. كتب اليونانة الذي كان قد 
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؟ الجواب هو بسيك. لقد هة على هذا الشك . كيف دمع محمد عن وة األمورطالما 

قبيلةة مةن شةمال العربيةة. قةد  كةر الكتلةاب العةرب بةان قبيلةة وكلةب  وةا أ عبدل قبيلة كلب

 –ةومةة الجنةدل  إلةىلوة  قد الضروا تم ا    ألقريش ع  ابنا الذين كانوا  أاليمنية ةقضاع

وقد عبةدل  أمن قضاعةفرعا  مدينة كانت فة شمال شبه الجزير  العربية. لقد كانت كلب 

أ كةان لقةريش صةنما تحةت ادة  وةاألندلسةةبالنسبة لياقول الحموي والبكةري و. وةا  
569
. 

المعروفةة لةدا العةربأ  األصةنام ان تعةرض فةة الكعبةة دميةعَ  لريصةة   كانت قريش فقد

مكةة. لهةذا السةبب يردةع معرفةة محمةد بهةذه  إلةىعةدة مةن العةرب  اكبرجذب تو لك لكة 

  . األصنام

عن معبوة معينةة. فقةد اصو عبار   ا  ةرادة تمحيصية لهذا الموتو  ترينا ان وةو

بعةد القةرن ربمةا  ةيةدان إلةى لقبيلة عربيةة معروفةة. وقةد انتشةرل عبةاة  وة ا  كان ا ا  صنم

هةذا الصةن  لعصةر  نسةبو يمكةن فة. بين ال مةوةيينعباةته  لا  انتشر. الرابع قب  الميوة

 قب  المسي،.  او اك ر دنة آ فدتة  رابةنولأ الذي كان ق

  عليه اطالع محمد و الصنم سواع

معروفا  كصن  معبوة مةن قبيلةة هةذي  كان دوا 
570

قبيلةة هةذي  قةد انحةدرل مةن . و

هذي  مدركةأ الُمعتَبر من النسابة فة دي  محمد كالجد الخامس عشر لمحمد
571
.  

 فةة ينبةو  أ ونُصةب فةة مكةان يةدعى ُرهَةاطمةن قبيلةة هةذي  لقد ُعبةد الصةن  دةوا 

بالقرب من المدينة
572
ةر لنةا اطةو  محمةد علةى هةذا الصةن  ودعلةه بةين  األمةر.  الةذي يفسل

 لعصر نول. نسوبةالم األصنام

عبار  عن لجر كان دوا 
573
امرا بشك   

574
ولكن معنى الكلمة فة اللغة العربية  .

اللي  اوالزمنأ اي دز  من النهار  اوعوقة فة الوقت  له
575
الذي يشةير علةى ان  األمر .

فةةة عبةةاةته  لليةة   العةةرب الةةذين عبةةدوه كةةانوا يعبةةدون الةةزمن. ولقةةد ُعةةرف العةةرب قةةديما  

.  لةك نةرا لةه ان ةىوالنهار. فلقد كان العرب يعتبرون اللي  كإله  كر قوي والنهار كإلهةة 

ر الليةة  علةةى  5 واثيةةة 39رقةة   اي أرَمةةزُ فةةة دةةور  ال انعكةةاس فةةة القةةرآن كمةةا "يكةةوِّ

النهار"
3

مةن  ليث نةرا كةو  أ 41  36. وفكر  ان اللي  يتتبع النهار معب،ر عنها فة دور  

                                                 
يعبِّر عن المي يولوديا العربية لول اللي  يطلب ان يصار  النهار . نرا  لك  نرا القرآن - 3

   54ا عراف وا ية  اي 7معب،ر عنه فة دور  

 "يغشى اللي  النهار يطلبه ل ي ا" . 

والبخاري الذي يحتوي الاةيث محمد الملكد  يشرل ا ية السابقة "اللي  والنهار يتطالبان ل ي ا 

وهة (. 75أ صفحة 4أ نسلخ نخر  الدهما من ا تر ونجري ك  والد منهما")صحي، البخاري

ر بان الهة اعظ  تفص  اللي  عن العرا  مع النهار لكة يظهر  تعبير عن المي يولوديا التة تصوِّ

ر لكة يعبِّر عن  يستخدم القرآن 5الزمر وا ية  اي 39النهار على ا رض. وفة دور   كلمة يكول

ر" فة قاموس المنجد  طعنه فالقاه –هو "صرعه المصارعة بين اللي  والنهار. ونرا معنى "يكول

 (. وهنا ا ية فة دور  الزمر التة ادتشهدل بها دابقا  712مجتمعا ")كتاب المنجد صفحة 
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ةر محمةد  لةك الفلةك كمةا نةرا فةة  الشمس والقمر واللية  والنهةار تسةب، فةة فلةك. وقةد فسل

األمةوا رتفع انه بحر دماوي م تاريخ الطبري
4

 دةز ا   ان ةوي.   بةد ان دةوا  كةان كإلةه 

 فتر  طلو  الشمس.  اووربما الفجر  أرامن النه

شةعر  إ "ول  ادةمع لهةذي  فةة اشةعارها لةه بةذكر  دوا  عن  يقول ياقول الحموي

رد  من اليمن"
576

يةدعو  امةره أ هةو إلههة  الرئيسةة فةة اشةعار عدم  كر قبيلة هذي . و

مةةن ليةةث ان آلهةةة قبيلةةة فةةة شةةبه الجزيةةر  العربيةةة عةةاة  تُةةذكر مةةرال ك يةةر  فةةة  .للتامةة 

القبيلة. فعدم  كر دوا  فة اشعار هةذي  هةو ةلية  علةى ان  لةك الصةن  لةيس قةدي   إشعار

لتةى انةه قةد ُ كةر فقةك اادومة ان عباةته كانت قريبة من العصر  األرد،على والعهد. 

من عهد نول كمةا يةدلعة مللةف القةرآن. ولقيقةة  د انه ل  يكن صنما   . من الملك، مر  والد

ةد ان القبيلةة كانةت لدي ةة  ان قبيلة والد  كانت تعبد الصن  فة شبه الجزيةر  العربيةةأ يلكِّ

 لدي ة.  ايضاوعباةتها للصن  كانت 

                                                                                                             
يصر  النهار  "هللا" يجع  اللي  ان "يكور اللي  على النهار ويكور النهار على اللي ". بمعنى ان

للي . بمعنى آترأ الصرا  بين اللي  والنهار ُمسب،ب من "هللا" يصر  ا ا  يعوة يجع  النهار ان

الذي دعله محمد يح  مكان ا لهة التة تسبِّب الصرا  بين النهار واللي  من اد  لدوث النور 

 او الظوم.

  
دار. فة وقت   يودد اي م orbit ـباللغة ا نكليزية ب كلَ يتردموا كلمة فَ  نايحاول المسلمون  - 4

كلمة مدار فة اي من القواميس العربية القديمة. فكلمة فلك فة معاد  اللغة القديمة هة اموا  

َمْوُ  البَْحِر الُمْضطَِرُبأ ]الفلك تعنة   نل االبحر المضطرب. فنرا فة قاموس البحر المحيك ب

َكْتهُ الري،ُ   (يروز اباةي أ تحت فلكقاموس البحر المحيك للف) . [ والماُ  الذي َلر،

الفَلَُك هو المو  إ ا ما  فة البحر فاتطرب ودا  و هب ]نقرا  أوفة لسان العرب  بن منظور

ابن منظورأ ).[ فة اتطرابه بذلكأ وإنما كانت َعْينا  اَصابتهأ قال  وهو الصحي، فشب،ه الفرس

ى البحر السماوي المضطرب كما دا  فة وهذا المعنى ينسج  مع معن(. لسان العرب أ تحت فلك

الفص  -)انظر الجز  ا ول من كتاب النج  ا كبرالمي يولوديا الفاردية والمندائية والمانوية.

   ومحمد قد اقتبس نفس الفكر  عن هذا البحرأ كما نرا فة لديث له فة الطبريال الث (. 

مي (.  24دار اوث فرادخ )اي قياس فاردة لوالة أ فجرا ةون السما  مق "وتلق هللا بحرا  

وهو مو  مكفوف قائ  فة الهوا  بامر هللا ...و لك البحر دار فة درعة السه  ا  انطوقه فة 

الهوا  مستوياأ كانه لب  ممدوة ما بين المشرق والمغرب. فتجري الشمس والقمر والخنس 

الى "ك  فة فلك يسبحون. والفلك ةوران )تمسة كواكب( فة لجة  مر  لك البحر. فذلك قوله تع

 ". العجلة فة لجة  مر  لك البحر

ن اونفه  من الزبيدي فة تا  العروس (. 49و  41أ الجز  ا ولأ صفحة تاريخ الطبري)

العرب الشمس ُ كا  ويسمون الصبال  ةالصبال فة المي يولوديا العربية هو ابن للشمس. ويسمل 

رون الصبال او النهار دابحا تلف امه الشمسابن ُ كا . وه  01الزبيدي تار  العروس . )  يصول

  037) 
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 ويعوق  يغوث

مةن  ووظةائف ُمضةاة . كةان يغةوث معبةوةا   معان   يملكانصنمين كانا ويعوق  يغوث

لةول مةن دةوف يملةك يغةوثأ وربحةت  اليمنية. ولقد تحاربت مراة مع لارث قبيلة مراة

لةةارث القتةةال بمسةةاعد  همةةدان وهةةة قبيلةةة يمنيةةة اتةةرا. وقةةد ُعرفةةت المعركةةة بةةالرزم. 

يين فة معركة بدروةارل فة نفس السنة التة هزم بها محمد المك
577
 . 

ادةمه  مةن قبيلةة مةراة . فقةد دةال ردةو  وكان محمد فةة اطةو  علةى معركةة الةرزم

   فرو 

او در " يا فرو  ما لقة قوُمك يوم الرزم دائك"ه  
578
. 

 .   لك يكشف اطو  محمد على يغوث

  دشتيةاالزر يةومن الثن بتأثيرويعوق وثنين عربيين  كان يغوث

من قبيلةة همةدان اليمنيةةأ اي نفةس القبيلةة التةة لاربةت مةن ادة   معبوةا   يعوقكان 

رل فةة قبيلتةين يمنيتةين. وفةة مشتركة  فعباةتهما انحص امور. كان ليعوق ويغوث يغوث

فتر  ما قد امتلكت قبيلة همدان كو الصنمين. ودوف نرا بان عباة  الصنمين كان تحةت 

 شتة فاردة. اةتااير زر

بشةةك  ادةةد ويعةةوق بشةةك  لصةةان كةةان يغةةوث
579

" . وكلمةةة يغةةوث تعنةةة "يغيةةث

ةةد مةةن الكتلةةاب العةةرب م والعينةةة  ةة  يةةاقول الحمةةويبةةالمطر. وهةةذا المعنةةى ملكل
580
فلقةةد  .

التةة هةة مةن يعيةق.  اعتبر عابدو يغوث ان وانه  يجلب لهة  المطةرأ بعكةس كلمةة يعةوق

فياقول الحموي قد تحد،ث عن يعوق بانه يوقف المطةر
581
ة بةان عبةد  ولِ الةذي يُة األمةر. 

ةةإلةيه  مطةاراأليمنةع مجةةة   لكةيويعةوق كةانوا يوقِّرونةةه  د ابةن ليةان وا لودةةة ان . ويلكِّ

لهما وظائف متضاة  فة مجة  المطر ومنعه إ هانيغوث ويعوق هما 
582
  . 

ةشةةتية. فكةةان ازر اصةةو  كمةةا نراهةةا فةةة هةةا ين الصةةنمين هةةة فكةةر   يةةةوفكةةر  ال نو

وقةةوال  ةشةتيون يعتقةدون ان الحيةا  هةة معركةة مسةةتمر  تةدور بةين قةوال الصةولاالزر

علةى مسةتوا كة  عنصةر  اوعنها فة ك  مجال ليوانة  معب،ر   ةشتيةاية الزروالشر. وال ن

اهةورا هنةا  ليوانةال صةالحة فةة مملكةة  للزراةشةتيينبالنسبة  من عناصر الكون. فم و  

الظةوم. وهنةةا   اولةه الشةر إ أوليوانةال شةرير  تتبةع اهريمةان –الرئيسةة إلههة – مةازةا

 ونجوم شرير  تعم  لصال، الشياطين.  أنجوم صالحة تعم  مع الموئكة

لها فةة الظةواهر الطبيعيةةأ بشةك  تةاا  مجا    ةشتيةافة الزر يةوولقد وددل ال ن

إنةزال المطةر  نعة المسة ولةأ هةو ةشةتيامن دهة المطر. فتسترياأ رئيس النجوم فة الزر

الةذي يعمة   Daeva Apaoshaمن "البحر السماوي". ومن نالية اترا هنا  الشيطان

. وهةذا الشةيطان هةو كوكةب شةرير. فةة المرصةاة تةد تسةتريا واقفةا   األمطةارعلى إعاقة 
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 Tir Yast . كما نرا فة دفر تير يادتDaeva Apaoshaفينزل تستريا لكة يحارب 

  فستاا الذي هو دز  من زندا

بشك  لصان ادوة ممتطة دتر   "فيندفع هذا الكوكب الشيطانة تد تستريا

مرعبة" اطواقدوةا  وبآ نين دوةاوين و ي  ادوة وله 
583
  

وم المطةرأ كةان بشةك  لصةان. وعنةدما أ الوان العربة الةذي يقةايعوق إ ا  عجب 

األرضعلى  األمطارأ يُنِزل تستريا Daeva Apaoshaينتصر على  تستريا
584
 . 

ةد ان هةذه العبةاة  الزرا اموروهنا    المي ولةودةقةد كانةت الجةذر  ةشةتيةاتةرا تلكِّ

لكوكةب  ا  الزبيةدي ان هنةا  ادةمورا  العباة  العربية هذه. فيكشف كة  مةن ابةن منظةور و

 له     آتر. وربما هو اد  نفس معنى يعوق " لهوهو "عياوق

فة نالية الش،مال Pleiades   "والَعياوُق  كوكب اَلمر مضة  بِِحياِل ال اَريلا

بَرا ويطلع قب  الجوزا أ دمة بذلك ألَنه يَُعوق ن عن لقا  ال اَريلا"الد،
585
. 

كمةا  أالزرةشةتية فةة مقاومةة الكواكةب لةبعض النجةوم المي ولوديةامةن  و لك مشتق  

عنةدما يحةاول تسةتريا ان يجلةب المطةر مةن  راينا ان الكوكب الشرير يقةاوم الةنج  تسةتريا

 السما  ومن البحر السماوي. 

هةةةة كانةةةت تحةةةت تةةةااير الفةةةرس ان العبةةةاة  العربيةةةة ليعةةةوق ويغةةةوث  واتةةة، ا ا  

الشياطين بسبب تةوفه  مةن بطشةها ومةا تسةتطيع ان  . ولقد عبد العرب الجنَ ةشتييناالزر

 . لذلك نستطيع ان نفه  كيف ان بعض القبائ  العربيةة قةد عبةدل يعةوقباأل اتاتة عليه  

 له دلبة. إك منها رايُ ر   انه كان 

ولكن ليس في  العصر الفارسي الساساني آخروضع تاريخ ليعوق ويغوث في  باإلمكان

 زمن نوح 

كانتةا يمنيتةين. اعتقةد بةان تلةك العبةاة  بةدال فةة  اويغوا االقبيلتان اللتان عبدتا يعوقو

ين لةةبوة امتةد مةةن القةةرن ال الةةث لتةةى الةةتول المسةةلم الةةذي أالعصةر الفاردةةة السادةةانة

. نعل  بان ددا   كان تااير الفرس على اليمن فة تلك الحقبة كبيرا  وفارس فة القرن السابع. 

الفرس فة القرن الساةس مةيوةي قةد التلةوا الةيمنأ ولكةنه  كةانوا مودةوةين فةة منةاطق 

نعتقد بان عباة  ها ين  فإننادنوب وشرق العربية قب   لك التاريخ بك ير. لذلك  فةاترا 

 فة نهاية العصر الفاردة السادانة.  تمين كانالصن

ونستطيع ان نقول بان تلك العباة  ةتلت اليمن لول القرن السةاةس مةيوةي. و لةك 

الفرس قد التلوا اليمن فة القرن الساةسأ ولكن ايضا ألنه  من لقيقة انليس فقك  مدعوم  

مةن رصةاا    ومعمة أ وكةاننسخة والد  لصن  يغوث إ ل  يكن هنا  
586
وكةان هنةا  . 

اوث قبائ  يمنية تتناز  على امتوكه اوقبيلتان 
587

.  لك يدل على انه قد مرل وقت قصةير 

 لودوة تلك العباة  فة اليمنأ لتى انه ل  يكن هنا   ير تم ال والد له.
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فةة شةبه  دا  الةُمستشةِهدا  بمحةداين عةرب انةه لة  يُسةمع قةك ان  يقول ياقول الحمةوي

ى ابنه على اد  يعةوق ى  او أالجزير  العربية قد دمل أ و لةك ""عبةد يعةوق او ةه الةددةمل

التةة كةانوا يعبةدونها. ويسةتمر يةاقول  ثلهته نسبة  ابنائه بخوف عاة  العرب فة تسمية 

يذكر اد  يعوق شعرا   ابداقائو انه ل  يُسمع 
588
ل  يكةن  ا  وقهذه المعطيال تدل على ان يع .

فةة عصةر نةول  ا  ويغواة ا    نسةتطيع ان نضةع يعوقة إنناد قديَ  العهد. من الملك،  عربيا   وانا  

 كما اةلعى محمد فة القرآن. 

 كمعبود عربي       نسر

  بةد ان فةة شةمال شةبه الجزيةر  العربيةة. و هبين المعبةوةال اللحيانية لقد ُودد نسر

كوان عربةأ تاصةة  ليث انه قد ُ كر من المصاةر السريانية ألشمال العربية وان   اصله

التة تعوة للقةرن الرابةع مةيوةي. ليةث انةه  Doctrine of Addaiفة الكتابة السريانية 

أ وهةة الصةيغة اثراميةة لنسةر"نشةرا" ـقد ُ كةر كة
589
وهةو مةذكور ايضةا فةة المصةاةر  .

نسةر فةة العبرانيةةأ ايضةا كلمةة تعنةة  أان "نشةرا" قد  كر التلموةف. العبرية كوان عربة

هو وان عربة
590

مةر  فةة القةرن الرابةع قبة   ألولقةد ظهةروا  . ومن ليث ان اللحيةانيين

لنسةر يسةبق القةرن  الميوة فة شمال شبه الجزير  العربيةأ فو نستطيع ان نعطةة تاريخةا  

 قب  الميوة. ال الث 

الحميةريين فةة الةيمن. ويقةول كة  مةن ابةن  إلةى فة وقت  لق انتقلت عبةاة  نسةرو

كوكب إلىبان نسرا يرمز  واألصفهانةمنظور 
591
 005عةام  لقد ظهرل مملكةة لميةرو. 

قب  الميوة
592
فةة ارض دةبا فةة بلخةع وكان الصن  نسةر موتةوعا  . 

593
ليةث ان مةن . و

نقدِّر بان عباة  الحميريين لنسر قد بدال بعةد  فإنناميوةيأ  275لمير قد التلت دبا عام 

الوليةد  التةة  كانت القبيلةة الحميريةة الكتلاب العرب على ان  ا الكو يتفق هذا التاريخ. و

عبدل نسرا  
594
 . 

ى بادمه  من لمير الدا  انه ل  يسمع ان  يقول ياقول الحمويو انه ُ كر فة  اوقد دمل

اشعارها
595
لديث العهد بالنسةبة للحميةريينأ قةد انتقة  مةن شةمال  مما يدل على انه صن   . 

شبه الجزيةر  العربيةة مةن منطقةة ُمحةد،ة  دةداأ وهةة المنطقةة التةة فةة السةابق قةد دةاةها 

 كإلةةه عربةةة لغيةةر اللحيةةانيين ف نسةةرلةةو ُعةةرِ فمةةر .  ألول الةةذين عبةةدوا نسةةرا   أوناللحيةةاني

 ادةزا ولزمن دابق لظهوره  فة القرن الرابع قب  الميوةأ لكان له انتشار قةدي  فةة كة  

مةةن ممالةةك قةةد ظهةةرل قبةة   المعبةةوة  اثلهةةةبةةين  شةةبه الجزيةةر  العربيةةةأ ولكةةان مودةةوةا  

ال الةةث  اوالةةذين ظهةةروا فةةة القةةرن الحةةاةي عشةةر  أوالمعينيةةين السةةب يينم ةة   أاللحيةةانيين

ممالةك شةرق العربيةة التةة تعةوة  آلهةةبةين  عشر قب  الميوة كابعد تاريخ. ولكان مودةوةا  

وهة  أن فة ُعماناومجفة البحرين  . م   مملكة ةلموناك ر اوالرابع قب  الميوة  لملف

التة كانت  األصنامان تحوي  باألولى لهذه الممالك القديمةلذلك كان  .لعصر نول األقرب

 العصر الحميري المتاتر.  اومودوة  فة عصر نول من العصر اللحيانة 
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 غير تاريخي  أمرالعربية الخمسة لزمن نوح هو  األصنام نسب لماذا

 ان تكةونلعصر نولأ   يمكةن  نسوبةالمذكور  فة القرآن والمالخمسة  األصنامان 

انه  كانوا اشخاصةاأ اة  بعةد مةا مةاتوا قةد  المحداون المسلمون اةلعىكما  اشخاصا أ اصو  

كةان علةى شةك  ردة أ  . فقةك وةُوقِّروا مةن النةاس قبة  عصةر نةولأ اة  صةاروا يُعبةدون

. وهةو كصةةن  امةرا علةةى شةك   دةوا  كةان لجةرا  وكإلةةه القمةر.  معينيةا   وانةا   اصةووكةان 

قلنةا ان العةةرب دةبق والفجةر )كمةا  اوهةو الصةبال البةاكر وزمةنأ  إلةىكةان يرمةز  ان ةوي

قةد  وكةان يم لة  نجمةا   ادةدأيغةوث كةان بشةك  و(. ان ويةةكانوا يظنون بان النهار هةو إلهةة 

بشةك  لصةانأ وراينةا  واعتبرته كإله يةاتة لهةا بةالمطر. ويعةوق كةان أعربية   عبدته قبيلة  

نسةر كةان علةى ويعترض لركة النجوم التة كانت بنظةره  تةاتة بةالمطر.  انه كان كوكبا  

 .  يم ِّ  كوكبا   األ لب

عربيةة. ونحةن نعلة  ان اللغةة العربيةة قةد ظهةرل فقةك فةة  ادةما  األصنامكان لهذه 

يقةةول . و!لعصةةر نةةول ؟ األصةةنامتلةةك  نسةةبالقةةرن العاشةةر قبةة  المةةيوة. فكيةةف يمكةةن 

   القرطبة

. ""إنها للعرب ل  يعبدها  يُره 
596
 

الكتلاب المسلمون م   البغداةي بان شبه الجزير  العربية قديما ل  يكن بها هذه يقر و

األصنام
597

قةد دلةب  ان الطوفان ه  اتتلق ترافة  البعض من ولكن. اي انها اصنام لدي ة. 

 امةةران الجةةن قةةد  إلةةىأ وان الرمةةال قةةد  طتهةةاأ شةةاطئ دةةد  إلةةى نةةدمةةن اله األصةةنامهةةذه 

ان يسةتعيدها مةن تحةت  التة بنةت مكةة فةة القةرن الرابةع م.( )قائد تزاعة عمرو بن لحة

لة  يُةذكرا فةة  ا  ونسةر ا  . ولقةد راينةا ان يعوقة598الرمال. وفة وقت  لةق قةد عبةدها العةرب

ى ابنه على ادميهما. وقبيلة هذي  الدأ وان   األشعار أ ل  تةذكر التة عبدل دوا  قد دمل

وا  إلىفة قصيد  تعوة  إ دواعا  علةى ادة   ابنةائه مةن  الةدا  فرة فة اليمنأ كذلك ل  يسةمل

من عدة صغير من القبائة  قد ظهرل ت األصنامهذه   شك ملشرال لكون هذه فدوا . 

 .اادومفة مرللة قريبة من والعربية 

الخمةةس التةةة  األصةةنامان العةةرب لةة  يكونةةوا يعتبةةرون بةة يةةاقول الحمةةويويعتةةرف 

والول ومنا  اعزال كرها القرآن م لما كانوا يعتبرون 
599
اعتقد ان  لك كان بسبب انها . 

مةن قبيلةة والةد .  صن  كةان معبةوةا   ليلة فة شبه الجزير  العربيةأ وان ك ، لقبائ  ق اصنام

وهةو انهةةا لة  تكةةن آلهةة عربيةة قديمةةة كمةا كانةةت   با عتبةار اتةةذهيجةب  آتةةر امةروهنةا  

مةن  اتتقد  األصناميلمن بان  الذي عليه ان والول ومنا . فياقول الذي هو مسل  اعزال

من صن  وة اقدمهة  ن الولفة نفس الوقت يعترف با أعصر نول
600
 . 
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تاريخية الد عاءاته  هيكليةجعله غير مؤه ل ان يبتدع  تاريخيةخلو محمد من أي ثقافة 

 في القرآن 

 نسةةبهامةةن تلةةك الخمسةةة التةةة  دما  اك ةةر قِةة عربيةةة   كةةان بإمكةةان محمةةد ان يختةةار آلهةةة  

دةنة  4511 إلةىأ تعةوة "ية "إ" ويمةة م ة  "عة قد ثلهةدامية  ادما لعصر نول. فهنا  

قب  الميوة
601

العربيةة المتةاتر  التةة  اثلهةبدل  أان تكون على عهد نول باألولىأ فكان 

تجعلةه ان لكةة كافيةة  تاريخيةة   فلة  يكةن محمةد يمتلةك اقافةة   دعلها القرآن على عهةد نةول.

 تار بد  منها آلهة لدي ة ددا.. ولكنه قد اتاثلهةيختار م   تلك 

وفة إلدا للقال الدين والتاريخأ التة انا تيف ةائة  فيهةاأ والتةة تُةذا  علةى قنةا  

الحيا أ وكنت اناقش موتو  اةعةا  محمةد بالنسةبة ألصةنام نةولأ اشةتر  معةة صةديقة 

افربا أ والمختد فة اللغال القديمة منها السامية والسةومريةأ Averbeck البروفسور 

قد عم  ةرادة عن العباةال القديمة التة تعوة ث ف السنين قب  المسةي،أ ولة  يجةد بةين ف

  تلك العباةال ما يقارب اي اد  من األصنام الخمسة.

من المعرفة فة تةاريخ العبةاةال السةامية والعبةاةال ةاتة  شةبه  لقد كان محمد تاليا  

يضةع اةعا اتةه  او هيكو  تاريخيا   طقيا  من ان يبتد  تاريخا   الجزير  العربية. ول  يكن قاةرا  

قةد عاشةوا فةة عصةر وفةة  ألقد كان فةة الحقيقةة يخاطةب مسةتمعين بسةطا  ودةذ وفيه. 

للنةةاس.  لةةك دعةة  مةةن لولةةه دماعةةال   تشةةكك فةةة  اهميةةةمنطقةةة لةة  يكةةن التةةاريخ  ا 

قةوا الم قفين الذين عاشوا فة مكة. فهة  المسةلمون اليةوم دةوف يسةتمرون ي  إ أ اةعا اته

تاصةةة فةة هةةذا العصةر الةةذي بةه البحةةث والمعرفةة صةةارل مزةهةر  ووادةةعةأ  بةالقرآن؟

 وصار من السه  التحقق من زيف اةعا اته.
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اد عاء القرآن في انقراض شعوب قديمة مختلفة بما فيه شعب تب ع أي الحميريين. مع 

 ان الحميريين قد استمروا حتى زمن قريب من محمد 

ان شةعب تبةع قةد هلةك مةع شةعوب  يا  عِ د، أ نرا القةرآن ُمة44 اينسبة لسور  الدتان 

   37 دور  الدتان واثيةاترا. فتقول 

 كانوا مجرمين".  إنه "اهُ  تير ام قوم تُب،ع والذين قبله  اهلكناه . 

نجةدها  دسةيمة   تاريخيةة   اتطةا ل  يهلك الحميريون زمن تبع. وهذا والد مةن  لكنو

 رآن. فة الق

انبيةةائه أ  وادةةما أ يةةذكر القةةرآن بعةةض الشةةعوب 04-02 واثيةةالوفةةة دةةور  ق 

. فيقةول القةرآن بةان "كة  كةذ،ب الردة " بمةا إليةهك  شعب نسبة للنبة الذي اُرد   فا  صنِّ مُ 

كنبةة لشةعبهأ اي الحميةريين  الذي يدل على ان القرآن قد اعتبر تبعةا   األمرفيه شعب تُب،ع. 

ان نقةةارن بةةين اةعةةا ال القةةرآن والتةةاريخ. هةة  تبةةع هةةذا قةةد اعتبةةره نريةةد و فةةة الةةيمن.

 لردالته؟وه  هلك شعبه بسبب عدم طاعته   نبة؟الحميريون انه 

 هوية تبع 

 كرب ادعد   ابويتفق البال ون المسلمون على ان تبع المقصوة فة القرآن هو 

  تسبوا » ودل  صلى هللا عليه  وعن النبةقال الكلبة هو ابو كرب ادعدأ ” 

تبعا فإنه كان قد ادل . ما اةري اكان تبع نبيا او  ير نبة
602

“   

 ويقول ابن منظور   

اَبو َكِربأ وقي   كان َملُِك اليمِن    "هو ملك فة الزمان األَول اْدمه اَْدَعدُ 

وَدبا وِلْميََر" َلْضَرَمْولَ  يسمى تُب،عا  لتى يَْملِكَ 
603
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 آتةرينر   ان و .كرب ابو ألدعد ا  ن منظور ان اد  تبع كان لقبوات، من كوم اب

ولكن يبدو بسةبب  أودبا ولمير صار له  لقب تبع الذين ملكوا لضرمول الحميريينمن 

كرب كان ا ول على توديع نفو ه تار  اليمنأ قةد صةار هةو تبةع عنةدما    ابوان ادعد 

 الزبيدي يقول ويكون تخصيد  د  تبع آتر. 

أ كاألكادر  فة الفرسأ فة لمير "ادمه ادعد ابو كرب. وقال الليث  التبابعة

والقياصر  فة الرومأ و  يسمى به إ  إ ا كانت ةانت له لمير ولضرمولأ 

 604 وزاة  يره  ودباأ وإ ا ل  تدن له هاتان ل  يس  تبعا"

ونه األندلسةم   البكري  أمينولذلك نرا بان الكتلاب المسل "تبع ـبة وا لودةأ يسةمل

"األكبر
605

  . ويقول ا لودة

 وفة بعض الكتب دعد أ"قوم تبع" هو تبع األكبر الحميري وادمه ادعد بهمز 

وكان ردو صالحا أوكنيته ابو كرب .بدونها
606
   

 الاةيةةثمةةن تةةول  ايضةةا كةةرب واتةة،   ابةةو بادةةعدره محمةةد تحقيةةق تبةةع الةةذي  كةةو

  محمد. يقول القرطبة

"و كر الواقدي  لدانا معمر عن همام بن نبه دمع ابا هرير  يقول  نهى ردول 

هللا صلى هللا عليه ودل  عن دب ادعد الحميريأ وهو تبعأ وهو اول من كسا 

البيت"
607
. 

   ذي كسى الكعبة بانه ادعد الحميريوايضا يقول محمد عن تبع ال

 الحميريتسبوا ادعد    قال عن ابى هرير  ان ردول هللا صلى هللا عليه ودل  

فإنه اول من كسى الكعبة
608
. 

  القرآن عن تبع المذكور فة  ويقول ابن ك ير

كروا   .وادمه ادعد ابو كريب بن ملكيكرب اليمانة أ"وتبع هذا هو تبع األودك

اطول  ول  يكن فة لمير أانه ملك على قومه اوامائة دنة ودتا  وعشرين دنة

وتوفة قب  مبعث ردول هللا صلى هللا عليه ودل  بنحو من دبعمائة  أمد  منه

دنة"
609
  

كةرب.  ابةوانه ادعد على دمع البال ون المسلمون اقد فهوية تبع القرآن بالنسبة لا ا  

 435-401لكةة  بةةين  فمعةةروف انةةهنوا يجهلةةون متةةى لكةة  وكةة  لكةة . قةةد كةةا انهةة ر ةة  

 ميوةي. 

 ط المحدثين المسلمين من جهة نسب تبع تخب  

 ط ابن الكلبي من جهة نسب تبع والحميريين  تخب  

يادةر عمةرو بةن  يعطةة ادةمه إنسةانك لَةمَ قد بان بعد بلقيس  عة هشام ابن الكلبةيدل 

 وهةو  أكةرب ابةويعفةر مةن ادة  ابةن ادةعد ادة  قةد اشةتق  . نولةظ بةان ابةن الكلبةةيعفةر
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لحميةر هةو  آتةراد  يادر من ادة  ملةك اشتق وأ Sharahbil Ya‘afurاليعفر شرلبي  

ن ابن الكلبة مةن ا دةمين ادةما  301-311 بين عامةلك   أ الذيال انة يادر يهنع   . فكول

ممةا يكشةف دهة  الكلبةة  أري"انه كتةب ادةمه "الحمية اةلعىلملك دعله يص  المغرب. و

قب  المةيوة. اة  يضةع  005انه  ل  يظهروا دوا ابتدا  من عام إ   أفة تاريخ الحميريين

مةع ان  .فة القةرن العاشةر قبة  المةيوة إياه واتعا   أكرب ابوبعده انه ملك تبع تبان ادعد 

 وهذه كلمال ابن الكلبة  . ظهر فقك فة القرن الخامس ميوةيقد تبع 

شام بن محمد الكلبة ان الُملك باليمن صار بعد بلقيس إلى يادر بن "عن ه

وه يادر انع  انعامه قال وإنما دمل  .الذي كان يقال له يادر انع  أعمرو بن يعفر

ا من ُملكه  ودمع من امره . قال فزع  اه  اليمن انه دار  ازيا  عليه  بما قول

فلما  .ول  يبلغه الد قبله أه واةي الرم نحو المغربأ لتى بلغ واةيا يقال ل

إ  انكشف  أانتهى إليه ل  يجد ورا ه مجازا لك ر  الرم . فبينما هو مقي  عليه

فامر ردو من اه  بيته يقال له عمرو ان يعبر هو واصحابهأ فعبروا  أالرم 

فل  يرادعوا. فلما راا  لك امر بصن  نحاس فُصنع. ا  نصب على صخر  على 

هذا الصن  ليادر انع  الحميري وليس  بالمسند اةي وكتب فة صدره شفير الو

ورا ه مذهب فو يتكلفن  لك الد فيعطب. قال ا  ملك من بعده تبع وهو تبان 

ادعد وهو ابو كرب"
610
. 

قةد لةاولوا ان  األوائ دل على ان المحداين المسلمين ه ا قوال و يرها تهذم   ان 

الملةةةو   ادةةةما القةةةرآنأ وان يسةةةتفيدوا مةةةن بعةةةض لتبةةةع المةةةذكور فةةةة  يللفةةةوا تاريخةةةا  

 مناهضةة   كانت افكاره ملو  وتلق تاريخ دديد. ولكن  ادما المشهورينأ من اد  تلق 

. األاريةةوبةاقة المودةوةال  للتاريخ الردمة للحميةريينأ كمةا نعرفةه مةن كتابةال المسةند

 الحميةريينبب دهلهة  فةة تةاريخ بسة أ كةانفعدم قدرته  اكتشاف تطةا محمةد الجسةي  هةذا

لك  مةن  فهو قدكرب ادعد يبعد عنه  اق  من مائتة دنة.  ابوكان  إ . القريب منه  زمنيا  

 ا  وه يعةةيش فةةة عصةةر بعيةةد دةةدا. وعنةةدما تظةةن بةةان شةةعبمةةيوةي. ولكةةنه  ظنلةة 401-435

 لةك ان كنةت تجهة  التةاريخأ قةد تقبة  فكةر  ان  فإنةكفة عصور  ابر أ  ددا   ا  يعيش بعيد

اين الشعب قد هلك وابيد فة  لك العصر البعيد. والجه  فة التاريخ هو ورا  قبول المحةدل 

 للقرآن.  ايضافة الماتة  ةعا ال القرآنأ وقبول المسلمين فة وقتنا الحاتر 

 والصين  بما فيه الهند آسياعاء بانه قد احتل االد  

كةرب قةد وصة  بحموتةه  ابةويةدلعة بةان  أاايةرم   ابةن  أاين المسلمينبعض المحدل 

والهند العسكرية الصين
611
كرب ادعد قد  ابوان  ونيدلع أم   الطبري أوكتلاب مسلمون .

  َكتَب بادة أفهدمها. وُ كر لنا انه كان إ ا َكتَبَ  . ا  اتى دمرقنددار بالجيوش لتى الحير 

ا وبحرا وصحا وريحا ى وملك برل الذي تسمل
612

  . 

ان ينتصةر علةى  او عليةه  أوالهند والصين دمرقند إلىكرب ادعد  ابوفلكة يص  

لتةى  آدةياالتة كانةت تسةيطر علةى العةراق وبةوة فةارس ومنةاطق فةة  أالمملكة الفاردية

الفاردةية. و   اامبراطوريةةروا ان الحميةريين قةد كسة ابةدا  . ولكننا   نجةد دز  من الهند
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من ملو  الحميريين فة التاريخ قد تر  لكمه عن مناطق فة شبه الجزير   نجد ان الدا  

 العربية.  

 مع شعبه  كرب يهوديا   أبوهل فعال قد صار اسعد 

تةذ لبةرين مةن يهةوة اي ةربأ و-كرب انه الت  المدينةة ابوعن ادعد  يقول الطبري

اليمن واتبعهما على ةينهمةا إلىواتذهما  أعليه . وتركا تاايرا  يظةبنة قر
613
ر ابةن  . ويكةرِّ

نفس القصة ك ير
614
تحاك  تب،ع مع شعبه اليمنةة بوادةطة نةار تاكة   ويذكر الطبري قصةَ . 

واكلةت النةةار  أاليهةوةيينفحكمةت النةار لصةةال، تب،ةع وصةديقيه  .الظةال  و  تضةر المظلةوم

الةيمنأ مةن هنةةا صةف،ق النةاس وصةةاروا يهةوةا   اصةنام
615

اليهةةوة  اصةلها. م ة  هةةذه الفكةر  

بن دوم الذي ادل  عبد هللام    أالمعاصرين لمحمد
616
 . 

فتيةةة ال واةةة أ ليةةث رفةةض مةةن دةةفر ةانيةةال ونحةةن نعةةرف ان هةةذه الفكةةر  ُمقتبسةةة  

لنفسةةه. فةةامر نبوتذنصةةر فةةة  الةةذي نصةةبه نبوتذنصةةرةانيةةال ان يعبةةدوا التم ةةال  اصةةدقا 

 أقد . ولكن النار ل  تضره . فعندما تةيق،ن نبوتذنصةر مةن  لةكتالنار الم اتونطرله  فة 

 عنةةدها اكلةت النةةار المشةتكين علةةيه . وطةةرل الةذين اشةةتكوا علةيه  بالنةار. بةإتراده  امةر

وة المدينة ترافة تبع والتحكي  مةن تةول النةار بن دوم و يره من يه عبد هللاوات، نق  

 من قصة ةانيال هذه. 

عن صةيرور  الةيمن يهوةيةة بسةبب ان التاريخية وهذه   شك ترافة بعكس الحقيقة 

ة. ولكن الخرافة تدلنا لما ا اعتبةر القةرآن ان تُب،ةع نبةةأ  ملك اليمن يودف  و نواس قد تهول

 أكانةت قةةد انتشةرل بةةين يهةوة المدينةةة أ  هةةذهعلةى ترافةةال  يةر تاريخيةةة م ة مبنةةة   لةك 

-تب،ةع عةن  ةروب الشةمس فةة نبةع طةين لم ةة فةاقوالولةذلك . وليس لهةا عوقةة بالتةاريخ

أ تدت  فة اشةعار واقةوال قانونيا   صارل وليا   -والمبنية على ترافال المنتح  لكلس نيس

 .بالقرآن اقوالهتُسج،  لتأ والذين اةلعوا بالنبو أ م   امية بن الص

و يةةةره مةةةن المحةةةداين المسةةةلمين قةةةد تبنلةةةوا نفةةةس  إدةةةحاقبةةةان ابةةةن  ايضةةةاونةةةرا 

الخرافة
617
تاريخيةة  ألمةوربةن دةوم مةردعين  وعبةد هللا إدحاقمكن اعتبار ابن يكيف ف. 

 . ؟!م   هذهأ بدون مرادع وواائق تاريخية

هةة دةابقة لمكةة فةة البنةا   مةن ليةث أالمدينة اي أكرب ادعد ي رب ولقد الت  ابو

مكة إلىوفة التاريخ . ا  بعد  لك تر  
618
. 

 مكانة تبع في جيل محمد وما بعده  

قد تلق بعض اليمنيين قصصةا  عةن تبةع. فمة و نةرا شةاعرا  يمنيةا أ وهةو يزيةد بةن  

ن تبةععة هجريةةأ انةه قةد وتةع قصصةا   69أ الذي توفة عام ربيعة بن مفر 
619
يةذكر و .

يمدل ةاوة وتبعأ فة عم  اشيا  ابن منظور شعرا  
620

. نرا ان عزي النبو  لفةرة بالنسةبة 

ر لةةه قةدرال لعمة   عةةى يُسةةخر لةه الحديةدأ كمةا اةل  اوفنيةة  امةورللجةاهليين معنةاه انةه يُسةخ،
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هةا الخرافية الجاهلية عن تُبةع انةه نبةة كةان ل األفكارهذه . فالقرآن فة تسخير الحديد لداوة

 تااير على محمد والقرآن.

  محمد؟بنظر  هل كان تبع نبيا  

 لدي ه فة اعتبار تبع نبةأ كما نرا من  ةا  ترةِّ مُ  الاةي هكان محمد فة بعض 

"ا اةري اكان تبع نبيا او  ير نبة  تسبوا تبعا فإنه كان قد ادل  م"
621
 

 وايضا 

ما اةري تبع انبيا   هللا عليه ودل  قال ردول هللا صلى .قال "عن ابة هرير 

كان ام  . وما اةري  ا القرنين انبيا كان ام   "
622
. 

 .يعمة  لروبةه بادة  هللا مسةلما   قائةدا   محمد قائد مسل  كما كان  و القرنين فهو بنظر

اير و  شةةك بةةان محمةةدا  كةةان تحةةت تةةا .  ام نبيةةا  تبةةع   يعةةرف ان كةةان  محمةةدا   ولكةةن

الخرافال الجاهلية عن تبعأ انه قائد  تقة  قد الت  مناطق فة آديا ووص  ايضا إلى شمال 

عةةن  إفريقيةةاأ وكةةان يحةةارب بادةة  "هللا"أ الفكةةر  الخاط ةةة التةةة نقلهةةا المنتحةة  لكلسةة نيس

أ دعلت المسةلمين ا دكندر المقدونة. وفكر  محمد عن انه   يدري ان كان تبع نبيا  ام  

فة لير  ايضا من دهة  ي القرنينأ بحيث البعض يظن انه نبةأ والبعض انه قائد  مسةل  

الحقيقةة وودع  تبعا  فة القرآن كنبةأ كما دوف نةرا  لقةا(.  تقة. )ولكن محمدا  قد عاة

 ر قةةد ادةةتخدمه الصةةاب يون. وهةةو تعبيةة" بةةين كتابةةال المسةةندإدةةوم  نجةةد تعبيةةر "اننةةا 

عةةوا النبةةو  قبةة  محمةةد اشةةخااوادةةتخدمه  أالمنةةدائيون . لتصةةال ابةةةبةةن  اميةةةم ةة   أاةل

 .اادومةهة قد اُةتلت فة العصر  إنماالتة تُري تبع كمسل   واألشعار

 تبع كنبي في القرآن 

   05-02(   51 )رق ر  ق فة دو نقرا

َس واموُةأ وعاة  وفرعوُن وإتواُن لوط بَْت قَْبلَهُ  قوُم نول واصحاب الرِّ أ "كذ،

 واصحاُب األْيَكِة وقوُم تُب،ع. ك   كذ،َب الردَ  فََحق، َوِعيد".     

 الشعوب. وهل   الشعوب بحسب القرآن هة   اقدمعون بين ونجد ان قوم تبع موت

اةة  شةةعب  .نةةول القةةرن ال ةةانة وال الةةث بعةةد عصةةرن بحسةةب القةةرآن مةةن اوعةةاة اللةةذ امةةوة

. الذين ه  بحسب القرآن المديانيون األيكة واصحابأ زمن مودىأ ا  شعب لوط فرعون

 أ وانهنبةك ا  تبع صار يرا ا  مدمحبان بعده . مما يولة  ونرا قوم تبع موتوعين رادا  

 األقة دنة على  0111عاش فة زمن بعيد لتى ان بعض مفسري القرآن يجعله قد عاش 

انةه لكة  فةة  قدي أ مةعالقرآن من دهة وتع تبع فة عصر  اتطا قب  محمد. وهنا نرا 

انةه  ةيةنأ مةعال لث ا ول من القرن الخامس ميوةي. ا  ان القرآن قد وتع شعبه انه قةد 

      .ل  يحدث  لك ول  يهلك كما يدلعة القرآن
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. ويسةمة لوط وإتوانم و قوم نول   باد  نبيه شعب   ة ك ، ونولظ بان القرآن يسمِّ 

 .ب الردة ""قوم تبع"أ مما يشير على اعتباره نبة. ا  يقول "كة  كةذ،  ـالشعب الحميري ب

بوا نولة اي بوا تبعةايضةاوعةاة  أنبةيه وامةوة كةذبوا  ا أان قوم نول قد كةذل . ا  أ وقةوم تبةع كةذل

اةلعةى  ذينالة األنبيةا علةى رتبةة  أُمرَدةو لشةعبه كان نبيا   ا  فوات، ان القرآن عنى بان تبع

ل مةةوة وهةةوة لعةةاة وشةةعيب  م ةة  صةةال، ألشةةعوب عربيةةة و يةةر عربيةةةانهةة  انبيةةا  محمةةد 

مةد هةة اقة  دةزم مةن كلماتةه فةة مح الاةيةثلمديان ولوط لسةدوم وعمةور .  لةك مةع ان 

 القرآن عن تبع كنبة. 

أ وكيةف األصةناماة  ارتةدوا لعبةاة   أكيف ادل  شعب تبع على يديةه يشرل ابن ك ير

القرآنية. مما يدل على اعتباره كنبة من مفسري القرآن. فيقول ابن  اثيةةانه  هللا بحسب 

    ك ير 

فة القرآن ادل  قومه على يديه. ا  لما توفة عاةوا  "فإن تبعا  هذا المشار إليه

 بعده إلى عباة  النيران واألصنام. فعاقبه  هللا تعالى كما  كره فة دور  دبا

"
623
 . 

 رول المعانة" "المعروف بـ فة تفسيره  ويقول ا لودة

يُذ،م هو وُ م، قومه  ... وقومه كفر . ولذا ل   وقوم تبع الحميريأ وكان ملمنا  "

فمعنى تكذيب قومه الرد  عليه  السوم تكذيبه  بما قي  من الرد  المجتمعين 

"على التوليد والبعث وإلى  لك كان يدعوه  تبع
624
.  

 يدعو قومه للتوليد والبعث.  كان نبيا   ا  وهة فكر  ان تبع

 م أنبياء من اليمن مثل تبع، وخلقهاليمنيون وادعائهم انهم من نسل يقطان

كما دبق وقلنا بان تبع قد اعتُبر كنبة من بعض المجموعةال فةة زمةن محمةد. وقةد 

 . اادومةتُبنيت هذه الفكر  من مجموعال يمنية فة العصر 

أ اادةومةتاصة بعد العصر  أدعلت اليمنيين ان يخلقوا من تبع نبيا   ادبابوهنا  

. إدةماعي فة وقت متاتر اةلعوا انه  عدنانيون من نس  الذين  أالحجاز اه وهو منافسة 

 إلةةى ا دةةماعيليونلةة  يصةة   إ هةةة ترافةةةأ  إدةةماعي مةةع ان فكةةر  عةةدنان كمنحةةدر مةةن 

ومةن الكتةاب المقةدس. كةذلك   يودةد  األشةوريةمنطقة مكةأ كمةا نعةرف مةن المنقوشةال 

. وقةد اةلعةى اادةومالشعر الجةاهلة قبة   فةلتى  او أكر لعدنان فة المنقوشال العربية ِ 

اليمن انه  من نسة  قحطةان الةذي لققةوه بيقطةان المةذكور فةة دةفر التكةوين. مةع ان  اه 

  شرق الجزير  العربية.  إلىولكن  أاليمن إلىل  يص  نسله  يقطان

ة دةفر التكةوين كةابن المةذكور فة يقطةان قحطةان هةو عى الروا  المسلمون انلقد اةل 

. ر   انةه هنةا  اتةتوف باللغةة العربيةة بةين يقطةان ابن دام ارفكشاةشال، ابن عابر ابن 

  قحطان؟اتى الروا  باد   اينوقحطان. فمن 
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نجةد ان هنةا  قبيلةة صةغير  كانةت تابعةة لقبيلةة  ا ركيولوديةاعندما نطالع مصةاةر 

 كر لكندا وقحطن ياتة من القرن ال الث مةيوةي. فقةد ُودةد  واول. وهة قبيلة قحطن كندا

الخبير بالكتابال الجنوبيةةأ والةند  Jamme اثاارمشرول من عال   635فة ند رق  

   بالعبار  Jammeُمصنف الند من أ ومنقوش على لجر

635-Brownish sandstone-MaMB 270 

تد عد  قبائ  وإتضاعه لها.  Raydanوريدان  لرب ملك دبا يتحدث الند عن

وقحطةن ملةك كنةدا Rabi’at الملك ربيعت همنها إتضاع
625
العةال   Kitchenوبحسةب  .

 اولدنوب العربيةأ ربيعت هذا كةان الشرق األودك بما فيه المختد فة تاريخ وكتابال 

أ وقةد لكة  بةين عةام ربيعةة  و ال ةور ايأ  Rabi’a Dhu-Al-Thawrملك لكندا وادمه

ميوةي 201-231
626

 201لةوالة عةام  اي أانه فةة تلةك الفتةر  Kitchen. ونستدل من 

 ظهور لكندا وقحطن. كان اول أميوةي

قة العربيةة شةر ليسةت هةة اليقطةانيينأ الةذين انتشةروا فةة و  شك ان قبيلة قحطةن

اليقطانيين. وهةة  او . فقحطن تختلف فة اللفظ عن يقطانوبعض ادزا  من شرق دنوبها

كبيةر . كةذلك  اممةا  اليقطةانيين الةذين كةانوا   يمكن ان تم لة كندا إلىكقبيلة صغير  تابعة 

ف انتشار نسة  يقطةان فقك فة القرن ال الث ميوةي هو بخو كان فان ظهور قبيلة قحطن

 من السنين قب  الميوة.  آ فمنذ عد  

فتشةوا  أ كةانوا قةدقةد عةاش فةة الةيمن الروا  المسلمون ان يجعلوا يقطانفة ر بة و

انتهةا  . فبقيت لتى مطلةع القةرن السةاةس مةيوةي قبيلة كنداو .قريب من يقطان على اد 

ميوةي. ولكةن عةاةل مملكةة كنةدا بعةد انتهةا  مملكةة  291عام كان  ملك كندا على يد دبا

الةذي   Al-Harith bin’ Amrملك لك  كندا وقحطن هو الحةارث بةن عمةر وآتردباأ 

521  -511لك  عام 
627

القريبةة مةن عصةره   الروا  المسلمون بةان قبيلةة قحطةن . فظنل 

تةةار  عةةن ارض دةةبا كانةةت هةةة دةةبا. مةةع ان كنةةدا  وا ان مكانهةةاهةةة قبيلةةة يقطةةان. وظنلةة

"يقطةن" ـولمير. ونسةبة لقبيلةة قحطةنأ صةار الةروا  يسةمون يقطةان بة
628
بالقبيلةة  تيمنةا  أ 

محاولة له  فة تحقيق قحطن بيقطان. اة  فةة وقةت  لةق  وكاولالعربية المسما  قحطنأ 

 ون قحطن بقحطان. صاروا يسمل 

 المةذكور  فةة واألدةما  األمكنةة ادغرافيةويشدة البال ون والمختصون فة تاريخ و

 نسةةبة لةةبعضُوتةةعت  إنمةةاالكتةةاب المقةةدس ان تحقيةةق قحطةةان بيقطةةان هةةو   ادةةاس لةةه. 

مةن المسةلمين ان  األنسةاب اصةحابالتشابه بين اللفظةينأ وان  لةك التشةابه البسةيك دعة  

 .يعتبروا قحطانا انه يقطان

    علةع كنبةأ فيعلق دواة من دهة تلق اليمنيين من تب واما

أ فهو ملمن فة ااتباريينالذين له  لظ دعيد عند  "وادعد تبع  من التبابعة

. وهو من اعظ  التبابعةأ وافص، شعرا  العرب. ول  نظره أ وهو  و القرنين

وا اك ر من  لك وابعدأ فقالوا انه كان يكتفوا بما ا دقوا عليه من نعولأ ب  اراة
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.. وانه لذلك نهى النبة عن دبله. فهو إ ن من الملمنين . نبيلا  مردوَ إلى نفسه

دها و  شك الحميريون  الصالحين ومن ردال الجنة. وهة قصد رو،

والقحطانيون المتعصبون فة اادومأ ليُسكتوا بذلك تصومه  السياديين. وه  

الذين شرفته  النبو  ورفعت مقامه  فة اادومأ  نيونفة نظره  العدنا

فافتخروا بها على القحطانيينأ ول  يكن القحطانيون اق  باعا  فة توليد القصد 

أ فاوددوا هذه الحكايال عن تبابعته أ فة الفخر من منافسيه  العدنانيين

أ ا  ل  يكفه   لك كلهأ فقالوا  إن النبو  إ ا كانت الفتولال العظيمة واوددوا له 

فة العدنانيينأ فإنها كانت ايضا  فة القحطانيينأ ب  هة اقدم عهدا  فيه  منه أ 

وا ال غر  التة كان يهاد  منها العدنانيون" فمنه  كان عد  انبيا . وهكذا ددل
629

 

فةةة العصةةر  اتةةذل ابعةةاةا  دديةةد    الةةذي يكشةةف بةةان ترافةةة تبةةع كنبةةة قةةد األمةةر

اليهةوة مةن  األلبةاركرب قةد اتةى بةاانين مةن  ابو. والحقيقة انه  بسبب ان ادعد اادومة

. مةةع ان يهوةيةةا   اصةةب،المدينةةةأ قةةد اعتُبةةر مةةن بعةةض المجموعةةال المعاصةةر  لمحمةةد انةةه 

يبةدو   تذكر  لك. ورال البعض يظةن بانةه قةد اةلعةى النبةو . وهةذه الفكةر   كتابال المسند

كةةان  يمنةةة زمةةن محمةدأ لتةةى ان محمةةدا   اصة انهةا كانةةت ُمتبنةةاه مةن مجموعةةة قليلةةة مةةن 

محمةد ان يهةدة فةة ةينونةال كةالتة  اراةان يعتبره كنبة. ولكةن عنةدما  الاةي هفة  مترةةا  

بحسب نظره قد لدات فة التاريخأ فقد اتى بسلسلة من الدينونال التة من تمنها ةينونةة 

مةن  و  دعلةه ُمرَدة اينا إياه بين الذين قد انذر هللا شعوبه  بوادطته أ قرِ تد شعب تبعأ مُ 

 هللا وبالتالة نبة. 

خطة تبع في االقتراب من ديانات شمال شبه العربية، وخلو سيرته التاريخية من أي 

  فكرة توحيدية

كةةرب فةةة التولةه لمنةةاطق فةة شةةمال شةةبه الجزيةر  العربيةةةأ ليةةث  ابةوكةان ادةةعد 

بائ  ومدن يهوةية م   ي رب وتيبرأ يريد ان يقترب من اليهوةيةأ فةة نفةس كانت هنا  ق

والتة كانت ك يةر  فةة شةمال شةبه  أيمنة اص ان يقترب من القبائ  التة من  اراةالوقت 

ه للكعبةة فةة مكةةأ التةة هةة البناياتة بشك  تاا فة الحجاز. من هنا  أالجزير  العربية

التة يرادها "هللا" الةذي كةان  أالعائلة النجمية العربية لعباة  والد  من كعبال كانت مبنية  

 را  أ والةذي كةان مةوق، وهةو الزهةر  وصار فة وقت  لةق الةنج  ع تةر أفة الماتة القمر

دةكان مكةةأ الةذين . فقةد راا تبةع بةان فةة الشةمال أ وصار الزهر  تُدعى رتوفة اليمن

الكعبة وكساها. وتطوته فة ا قتةراب   فة تيمةأ فبنى له  آلهته ونعبدي نأاصله  يمنيو

هةة  أعبد  العائلة النجميةة العربيةة وبةاقة الةوانيين اومن تدينال الشمال دوا  من اليهوة 

بمةا فيةه  أالةيمن منةاطقة ديطرته على الشةمالأ كمةا دةيطر علةى تطو  ديادية لكة يشدِّ 

شةبه الجزيةر  العربيةة. ولكةن  اوادكوكما ديطر على كند  فة  أتولضرمول ويمن دبا

 عنةهأ انةه لة  يكةن يُظِهةر تةدينا   الواقع التاريخة فةة الةيمن كمةا نسةتدل مةن كتابةال المسةند

الذين كان له   أفة محاولة دذب اليهوة فة الشمال دياديا   . ب  انه كان يلبس اوبا  توليديا  

 ض المدن فة شمال شبه الجزير  العربية. تااير قوي على بع



 277 هو  شعب تبع الحميري

 

  جانية ليست للبيع()نسخة م 

 

كةةرب النبةةو . فلةةو كةةان قةةد اةلعةةى  لةةكأ ألظهةةرل الكتابةةال التةةة  ابةةوادةةعد  لةة  يةةدل ِ 

لقب يةوة ان يُكتةب  اه ملك عندما يدلعة انه نبةأ  لك  ايتتحدث عنه فة اليمن  لك. فان 

تلمةي، لم ة   ايعنه   نجةد  عنه فة الكتابال التة يكتبها. ولكننا فة فحد كتابال المسند

تلمي، لذلك فةة كتابةال المسةند الولقةة التةة تنتمةة لملةو  تردةوا  اي لك. كذلك   نجد 

الذي يدل على ان فكر  نسب النبو  له هو امر متةاتر قةد نشةا فةة عصةر  األمرمن نسله. 

ردةة  لشةةبعه محمةةد نفسةةهأ وكانةةت تنةةاةي بهةةا دماعةةال قليلةةة. لةةذلك فاعتبةةار القةةرآن انةةه مُ 

 الحميري هة فكر  تخالف الحقيقة التاريخية عنه. 

  ؟الحميريينأي شعب تبع لهالك هل حدث 

وهو هو  شةعبه فةة   معاكس للتاريخ من دهة اةلعا  القرآن عنه آتر امرا  هنا  

 واثيةة (44)دةور  الةدتان فنرا اةعا  القرآن بهو  شعب تبعأ كمةا نةرا مةن  عصره.

 تقول التة  37

 ُمْجِرِميَن".هُْ  َتْير  اَْم قَْوُم تُبلع  َواللِذيَن ِمن قَْبلِِهْ  اَْهلَْكنَاهُْ  إِنلهُْ  َكانُوْا اَ "

  04-02 اثية  (51 )رقمهاوايضا دور  ق 

سل  بَْت قَْبلَهُْ  قَْوُم نُول  َواَْصَحاُب الرل
   َوفِْرَعْوُن َوإِْتَواُن لُوط   َواَُموُة َوَعاة  َكذل

ُدَ  فََحقل َوِعيِد.  َب الرل  َواَْصَحاُب األْيَكِة َوقَْوُم تلبلع  ُك ل َكذل

كمةا دةبق هللا وانةذر تلةك الشةعوب بانةه  ايتحقق وعيدنا تةده .  اي " فحق وعيد"

 دوف يبيدها ان ل  تطع الرد أ فقد تحقق  لك الوعيد بإهوكه . 

   شعب تبع فة دور  الدتان  عن هو اثيةفة تفسير  الطبريويقول 

تير  "وقوله  َواللِذيَن ِمْن قَْبلِهْ  يقول تعالى  كره  اهل   المشركون من قريش

ام قوم تبلِع والذين من قبله  من األم  الكافر  بربهاأ يقول  فليس هل   بخير 

ن اهلكناه  من اول ك فنصف، عنه  و  نهلكه  وه  باهلل كافرون. كما كان الذي

وقوله  إنلهُْ  كانُوا ُمْجِرِميَن يقول  إن قوم تبلع والذين  من األم  من قبله  كفارا.

وكفره  بربه " ادرامه أمن قبله  من األم  الذين اهلكناه  إنما اهلكناه  
630
 

اي ان القرآن قد وتع شعب تبع مع دلسلة الشعوب التة اهلكه  محمد فة القةرآن  

 واموة ومديان و يره .  أ م   عاةبوادطة صيحة

هةو مخةالف للواقةع  أكما يدلعة القرآن أهو  الحميريين فة عصر ادعد بن كربو

يبعةد آ ف السةنين عةن المةيوة. ولكةن  أالتاريخة. فالقرآن   يتحدث عن عصر بعيد دةدا

كةرب قةد  وابةيتحدث عن عصر لميري فة عصر قريب من محمةدأ مةن ليةث ان ادةعد 

مةن  ميوةي. والعصر الحميري فة اليمن هو ُم بةت تاريخيةا   435 إلى 401لك  من عام 

 الخك الذي كان يكتب به دكان دنوب العربية.  ايأ المسندتول كتابال 

  K.A. Kitchenيقول 
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التة تاتة من تول  واااباتال"بالنسبة لتسلس  الحكام فة دنوب العربية 

 ل التة وفان اصلب واابت ما نملك هة الس أقوشال والمرادع التاريخيةالمن

تعوة بين القرن ال انة والساةس ميوةي"
631

 

قب  الميوة. وهنا  ادتمرار فة دلسلة الملةو   005ولقد بدا العصر الحميري عام 

 – 525بةةو انقطةةا  لغايةةة لكةة   و نةةواس ولمةةول الحبشةةة تةةد الحميةةريين لةةوالة عةةام 

  .م 523-501الذي صاةف عام  بعد لرق المسيحيين فة نجرانأ و لك 526

كةرب  ابةو. والةد واو ةهكةرب ادةعد  ابةوناتة لسلسلة الملو  للفتر  التة عةاش بهةا 

بةين  وتاريخ لكمةه أMalki-Karib Yuha’min II ادعد هو ملكة كرب يهامن ال انة

 لةةةك نةةةراه بحسةةةب المنقوشةةةال المحققةةةة مةةةن عةةةال  اثاةةةار الكبيةةةر م. 401-375 عةةةامة

Rychmans   َكةةةةِرب  ابةةةةو اةةةة  اتةةةةى ابنةةةةه ( 519)الةةةةند الُمسةةةةج،  منةةةةه تحةةةةت رقةةةة

الةةند المسةةج  مةةن  المرادةةع م.  435-401لكةة  مةةن عةةام  :Abukarib As‘adادةةعد

Rychmans   يةةر  شةةبه الجز اوادةةكوقةةد عمةة  لمةةول عسةةكرية فةةة  .534تحةةت رقةة

 اامبراطوريةةوودةع نفةو  (. 519تحةت رقة    Rychmans)الند الُمسج،  مةن العربية

 لقبه . وكان الحميرية

العالية األراتة ولضرمول ويمنت والعرب فة  و و ريدان "ملك دبا

 والسوال ".

حبةرين وتةاار باليهوةيةة وهةاد  اتةى المدينةة واتةذ الأ كما دةبق و كرنةا أوهو الذي

 مكة.

كرب ادعد كما يدلعة القرآن. بة   ابو  نرا ان هنا  قد لدات ةينونال لشعب  ا ا  

واعتةزل  ألميةر شةعبُ  فيهةا قةد ازةهةر بالعكس انها اك ر فتر  فة تاريخ المملكةة الحميريةة

ابةو كةرب ادةعد انةه قةد هلةك. وهةذا مةا    فوق باقة الشعوب لوله. فالقرآن يجعة  شةعب

كتابةة  ايلتةى فةة  او أكةرب ادةعد ابةوفةة عصةر  كتابة مةن كتابةال المسةند اينراه فة 

الةذي كتةب عةن الةيمن.  و  نراه فة كتابال الملرتين الولقينأ م   بروكوبيوس لقة. 

هةة نسةبة لعةاة  محمةد فةة إبةاة  الشةعوب  أادةعدكرب  ابووالحقيقة ان فكر  هو  شعب 

بعةد ان وتةعه فةة  م   إباةتةه بصةيحة شةعب عةاة أالتة يسمع انها قد ُوددل فة التاريخ

القرآن فة القرن ال انة بعد نةولأ مةع انةه قةد ظهةر فةة القةرن ال ةانة بعةد المةيوة بحسةب 

بعةةد انةةه وتةةعه فةةة القةةرن ال الةةث بعةةد نةةولأ مةةع ان  إباةتةةه شةةعب امةةوة او. بطليمةةوس

وقةت قريةب مةن  إلةىقد ظهروا فقك فةة القةرن ال ةامن قبة  المةيوةأ وادةتمروا  ال موةيين

 . اادومةادتمروا بعد العصر  مع ان المديانيين عصره. وإباةته شعب مديان

ابةاةه  هللا. هةو م ة   ايكرب ادعد قد "اهلكنةاه "  ابول بان الحميريين شعب والقو

مةا بعةد العصةر  إلةىمع انه  ادةتمروا كمةا قلنةا  أفة عصر قريب من لوط المديانيين إباة 

وقت قريب من  إلى. فعندما ندرس الشعب الحميري نرا له ادتمرار فة الحك  اادومة

 محمد 
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اة  لولةده لفتةر  تمسةة  أويبةدو انةه لكة  معةه لفتةر  .كرب ادعد لكة  ابنةه ابوفبعد 

لكةةة  اةةة  . وادةةةمه الحقيقةةةة ابهحسةةن يهةةةامن أم. وادةةةمه لسةةان 441-435دةةنوال مةةةن 

كةرب ادةعد. وقةد لكة  مةن  ألبةووهو ابةن آتةر أ Sharahbil Ya‘afurاليعفر شرلبي  

م . 461-441عام 
5
 

نواس )الةذي لكة  مةن  ي" الملقب بذ"يودف ااار إلى رادتمرل دلسلة ملو  لمي 

بعةده لكة  بتفةويض  الةيمن. األلبةاشليث قُتة  بعةد ان التة   أميوةي( 525 إلىم  501

. وهةةةو زعةةةي  قةةةو  Ashwa‘ Sumuyafa‘ 525 -536 مةةةن الحبشةةةة السةةةميفع اشةةةو 

 إلةى 542الحبشةة مةن  ابرهةة إلةىتاييد الحبشة. بعدها انتق  الملةك نالت مسيحية لميرية 

جةةد عةةوة  ألبرهةةة. اةة  ن آتةةرابةةن  أ. بعةةدها لكةة  مسةةروقابةةن ابرهةةة بعةةدها يكسةةوم. 553

  ي يةزنوهةو يُةدعى دةيف بةن  أال الةث تحت معدكرببمساعد  الفرس  للحميريينالحك  

 591-597(. ولوالة عام632 571د . بعض الملرتين يقول لوالة عام )السنة  ير ملك

أ واصبحت اليمن و ية تحةت لك  الحميريينم. ارد  الفرس ديشا  إلى اليمن الذي انهى 

د بعة دةنة 21او  27ادتمر لك  لميةر للةيمن لمةد   اي. اامبراطورية الفاردية السادانية

 .م571عام التة كانت و ة  محمد 

لتةى بعةد الحميري  اصلهاوالحميريون ل  يهلكواأ ولكن ادتمرل قبائله  معتز  فة 

. فةالقول بةان اادةومةفةة العصةر  . فهنةا  اشةعار ك يةر  لشةعرا  لميةراادومةتوله  

 إنمةاامس مةيوةيأ فة بداية القرن الخ اي أكرب ادعد ابوالحميريين قد هلكوا فة عصر 

كةرب ادةعد ينتمةة  ابةوفة التاريخأ بحيث ظنوا ان شعب  المدقعيدل على ده  الصحابة 

وا ان . فظنلةلهة لعصور  ابر  دداأ ولةيس لةه عوقةة بةالحميريين الةذين كةانوا معاصةرين 

مةا يقةارب  اوكرب ادعد هةو مةن العةرب البائةد  التةة ربمةا تنتمةة لعصةر نةول  ابوشعب 

المسةةلمون المعاصةةرون م ةة  تلةةك الجهالةةةأ وهةة  دةةوف يبقةةون ينظةةرون   لةةك. فهةة  يقبةة 

                                                 
- 564السد عام  عندما اصل، شرلبي  اليعفر المرادع   كتابة طويلة مودوة  على دد مارب 5

دنة )من  005ق هو ميوةي ليث الفر 451-449لسب النظام الحميريأ وهو يوافق  565

 قب  الميوة ( 005ليث ان الحميرين بداوا مملكته  من عام 

Corpus Inscriptionum Semiticarum, Pars Quarta, Inscriptiones 

Himyariticars et Sabaeas continens, I-III,( Paris, 1889-1931) texts 

number 540:52-54; 98-100 

  مرادع اترا عن شرلبي  اليعفر

 

;Dostal 1 ( Neue Ephemeris fur Semitische Epigraphik 2( 1974), 139; 

Garbini 1,2 , Proceedings of the Seminar for Arabian Studies, 18(’88), 

95; cited by  , by K.A. Kitchen , Documentation for Ancient Arabia,  
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 Sharahbil شرلبي  اليعفر الملك  تذكر كيف ان (ZM 1)اد   وهنا  فة كتابة تحت

Ya‘afur  م . 457قد بنا قصرا عظيما فة عاصمته و لك عام 
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ان يُبهةر دةامعيه بفكةر  ولةةأ  اراةانةه كتةاب لشةخد  ام ؟نزل من هللا للقرآن بانه ولة  

ةون انتبةاه للواقةع  ألكةة يةدتلها فةة قرآنةه وكان يتخذ من ك  اد  مشهور فة زمانه مةاة   

  تاريخها.بدون معرفة عن  وكان يُهلِك الشعوب فة التاريخ .التاريخة

 كيف نصن ف خطأ محمد التاريخي هذا؟

 Giuseppe بالةدييفةة ديلنةا لةو اةلعةى ان دار إنسةانان تطا محمد يعةاةل تطةا 

Garibaldi  وان شةةعبه  كةةان نبيةةا   .أم 0117المولةةوة عةةام وأ القائةةد ا يطةةالة المعةةروف

ايطاليةا  اريبالدي يُعتبر القائد الذي عم  على توليةدا يطالة قد بيد وهلك تماما. مع ان د

وابةةرز الهويةةة ا يطاليةةة والقوميةةة ا يطاليةةة بعةةد عصةةور مةةن تضةةو  و يةةال ايطاليةةا 

م   النمسا فة الشةمال ودةيطر  ممالةك بتشةجيع فرنسةا فةة  ادنبيةلونقسام وديطر  ةول 

دنة. والمسافة بةين بدايةة  210يننا لوالة مناطق اترا. المسافة بين مولد داريبوةي وب

. فالقول بان ايضادنة  211م ومحمد عبار   401كرب ادعد الذي ابتدا من عام  ابولك  

وان شةعب ايطاليةا قةد رفةض  ألةه عةن التوليةد واعلةنر شعبه ا يطةالة داريبالدي قد لذل 

ى النةاس فةة دةوف لةن يصةدقه ا بة هةو تبةر   أفةة دية  داريبالةدي الردالة وهلةك نهائيةا  

قوا محمد فةة هةو  الحميةريين فةة دية   كةرب ادةعد  ابةوديلنا. فلما ا   نعتبر الذين صدل

. وكيف يقب  المسلمون ان يشةتركوا مةع اانسانيةدماعال داهلة فة تاريخ  اك رانه  من 

 !والخزر  والصحابة فة هذا الموقف ؟ األوس
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 القمر  انشقاق
القمر تاييدا  لمحمد كنبة. إ  تقةول اثيةة  عة المسلمون بان القرآن قد  كر انشقاقيدل  

 القرآنية فة دور  القمر  

اَعةُ َوانَشق، اْلقََمرُ  َوإِن يََرْوا آيَة  يُْعِرُتوا َويَقُولُوا ِدْحر  . اْقتََربَِت الس،

ْستَِمر    (2و  0واثيتان  54)دور  القمر اي ما

 األرض وعالمة في القمر في المندائية خرافة انشقاق

األدرام السماوي واألرض بفع  تدات  آلهة او ااباتال صدق  ان موتو  انشقاق

 Theنجةد فةة الكتةاب المنةدائة ةيانةأ هة امةور ليسةت  ائبةة  فةة مي ولوديةا الشةعوب. ف

Canonical Prayerbook of the Mandaeans    باأليةةامشةةعرية تتعلةةق  اقةةوا 

 . الند المندائة يقول  األتير 

مع ك  قوته ان يوقف هذا  ها كان عادزا  . والكائن الذي شقل األرض"قد انشقت 

ا نشقاق"
633
  

نبة. فلو كان ملك  امأ ه  هو مو  األرضل  يوت، الند المندائة من الذي شق 

مةع كة   لما قال الند "والكائن الذي شقها كان عادزا   أئيسة للمندائيينالر االه األنوارأ

، لةذلك .قوته ان يوقف هةذا  نشةقاق" . المنةدائيين انبيةا مةن  ا  نبية او كةاان يكةون مو نةردل

أ الساعة وانشق القمر" انه هنا  اقتباس من الفكر  المندائيةة اتتان قول القرآن "قد  ارا

 .  لمرضر   ان القرآن يجع  ا نشقاق يحدث للقمر وليس 

ور   ان موتو  إ ا ما قصد محمد من اثية القرآنية هو شق القمر فعو او امورا  

 المي ولوديةااعتمةاة محمةد علةى تتعلق فة ظاهر  تت  فة يوم الدينونةأ ا  ان شق القمةر و

نةراه فةة ك يةر مةن  واألرضعةن القمةر والشةمس  افكارهافة ك ير من  ةالمندائي الصاب ية

ان هنةا  عومةة  أم ة  كنةزا ربةا أنرا فة النصوا المندائية محمد والقرآن. م و   اقوال

 موتوعة على القمر على دطوعه  

"ويجب ان   يعرف القمرأ وكيف وتعت عومة على دطوعه "
634
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وهةة تشةبه  اي هنا  عومة موتوعة على دةطو  القمةر بحيةث يطفةس دةطوعه.

 فكر  محمد 

القمر اوث مرال لج  الشمس ودبري  يضع دناليه على القمر ويطفس نوره
635
   

 المقنع واآلية القمرية التي اد عى بها

فة افتعال ظاهر  قمرية. م ة  هةذه  اتباعهمن  إليهول  يكن محمد الوليد الذي نُسب 

ا لوهية. فتذكر الحلبية عن المقنع عطةا   اواةلعوا النبو   اشخاا إلىظواهر قد نُسبت ال

   الخرادانة

"اةعى ان هللا ل  فة صور  آةم ا  فة صور  نول ا  ان ل  فة صورته هوأ 

يراه  فافتنن به تلق كبير بسبب التمويهال التة اظهرها له  ... فقد اظهر قمرا

اار عليه الناس  امرهالناس من مسافة شهرين من موتعه ا  يغيب. ول  اشتهر 

…(وقصدوه ليقتلوه 
636
    

 وكاتب تا  العروس يذكر قمر المقنعأ ويقول بان المقنع هو لقب 

أ من بنة الشيطان ابن الحارث الو ة  بن عمرو بن الحارث "اور بن عمير 

. اوية بن كند أ الد الددادلة الذين اةعوا األلوهية بطريق التنادخاألكبر بن مع

وكان من دملة ما اظهره صور  قمر هو الذي اظهره فة الجو التيا  يطلع 

فة  وقد  كره المعري. ويراه الناس من مسافة شهرين من موتعهأ ا  يغيب

    قوله

رادـه                      تول و ى م   بدر المقنع افق إنما البدر المقنع  
637
 

  دنا  الملكوقال فيه ابن 

 من الحاظ بدر المعم   بادحارفما بدر المقنع طالعا  إليك

الكندي من اه  مرو بخرادان. كان  لك فةة عصةر الخليفةة  اور بن عمير  فهو ا ا  

 العبادة.  المهدي

اعتقةد  ولكةن تعزيةه للسةحر. وانةا شخصةيا   أالمقنةع قمرَ  اادومية  تنفة المرادع و

وهةة انةه عنةدما   معاصةريه. ولكةن القصةة تةدل علةى ظةاهر  امةام قمةرا   بان المقنع ل  يُرِ 

فانةةه يُصةةد،ق لةةا  مةةن تابعيةةهأ وينتشةةر  أمةةدعة النبةةو  بظةةاهر  م ةة  هةةذه يةةدلعة شةةخد  

ين فةة ديلةه. كمةا نةرا ان قمةر المقنةع يُقةد،م كحقيقةة آمةن بهةا ا ةعا  كحقيقةة عنةد الك يةر

أ م ة  الزبيةدي وشةاعر مهة  م ة  المعةري أويشةهد فةة لةدواها كتلةاب مهمةين أهومعاصر

قد عزاها للسحر. لذلك فانتشار تبر شق القمر من محمد وتصديقه  اادومر   ان و لك 

د انه ومممن مليديه يقع تمن هذه الظاهر .  ن المقنةع هةو ايقع تمن هةذه الظةاهر  ا يلكِّ

عاش فة منطقة وعصر يصةعب تتبةع  ا  وان محمد أبعد محمد اي أهجرية063عاش عام 

 من ملرتين.  نشقاق القمر والتاكد من مصداقيتها. و  يودد توايق  األتبار
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 و يةةر مبالغةةة   أظةةواهر قمريةةة او األرضشةةق  دةةوا    أنةةرا م ةة  هةةذه الظةةواهر ا ا  

الكتةاب المقةدس مةن  انبيةا و  نجد بين كة   أوانيين فة التاريخ ألشخاامعزية  ألقيقية

 .  األمورنُسب له م   هذه  اونسب لنفسه 

 خرافة شق القمر تعكس مفهوما  بدائيا  عن حجم القمر 

القمةةرأ يعكةةس فةةة الحقيقةةة مفهةةوم المسةةلمين فةةة ديةة   اةعةةا  المسةةلمين فةةة انشةةقاق

مد عن القمرأ انه عبار  عن مصبال صغيرأ يمكن شقه وإنةزال نصةفه علةى دبة  فةة مح

   مكةأ والنصف اثتر على دب  آتر. فقد روا ابن عباس

بن المغير   منه  الوليد .ادتمع المشركون إلى ردول هللا صلى هللا عليه ودل 

ابن عبد  واألدوةوابو ده  بن هشام والعاا بن وائ  والعاا بن هشام 

 .واألدوة بن المطلب وزمعة بن األدوة والنضر بن الحارث ونظرااله  يغوث

نصفا  أفشق لنا القمر فرقتين إن كنت صاةقا    هللا عليه ودل  فقالوا للنبة صلى

إن    عليه ودل فقال له  النبة صلى هللا .قعيقعان ونصفا على على ابة قبيس

فسال هللا عز ود  ان يعطيه ما  أبدر وكانت ليلة .قالوا نع  .فعلت تلمنوا

ونصفا على قعيقعان أفامسى القمر وقد دلب نصفا على ابة قبيس أدالوا
638
   

ولقيقةة لجة  القمةر كمةا نعرفةه  أمع المنطةق ترافة شق القمر من محمد متناقضة  و

فة مكةة.  آترعلى دب   اثتروالنصف  أعلى دب  كيف يكون القمر نصفه إ . ايامنافة 

منطقة  ولمحا األرضلتسبب فة ةمار  أأ نسبة لحجمهاألرضونزل على القمر و انشق لف

ومةةا قبةةول المسةةلمين فةةة عصةةر محمةةد او العصةةور الولقةةة بهةةذا  الحجةةاز عةةن الودةةوة.

وقعيقعانأ إ  بسبب دهله  فة  ا ةعا أ وان القمر قد انشق بطرفيه على دبلة ابة قبيس

لج  القمر كما نعرفه نحن اثن. فذلك ا ةعا  منادب لشعب داهلة ولجماعة داهلة فةة 

المعرفة زمن محمةدأ ولكةن كيةف ان يكةون موتةو  ولةةأ يُعةَرض علةى األديةال التةة 

 عندها معرفةأ لتى بسيطة فة العل  والجام األدرام السماوية ؟!

 التاريخي اد عاء ينقصه التوثيق

اة  ان هةةذه الخرافةة ينقصةةها التوايةق التةةاريخة. فظةاهر  م ةة  هةذه لةةو لةدات كانةةت 

لها المسةةكونة فةةة كةة  بقاعهةةا ومةةن كةة  المةةلرتين الةةذين كةةانوا يعيشةةون فةةة  أدةةوف تُسةةجِّ

و  صةدا  اادومةآنذا . ولكننا نجد الحديث عن شق القمر هو تمن ا ةعا   األرض

 . األرضله فة بقا  

وهةةذه  دةل .اوزار مكةة و أقةد راا شةق القمةةر مةةن الهنةد المسةلمون ان ملكةا   ويةدلعة

ا ةعا ال دا ل فةة كتةب التةراث اادةومة متةاتر  . فلةو كةان قةد زار محمةد ملةك  مةن 

او كتةةب  الهنةةدأ لراينةةاه كخبةةر  رئيسةةة فةةة اولةةى كتةةب السةةير أ م ةة  كتةةاب ابةةن هشةةام

وصةحي، مسةةل . ولكننةا نجةد اول  كةر لملةك هنةدي فةةة    صةحي، البخةارياأللاةيةثأ م ة

 . ليث نقرا هذه الكلمال  مستدر  الحاك 
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إلى ردول  هللا تعالى عنه قال اهدا ملك الهند عن ابة دعيد الخدري رتى"

ها زنجبي  فاطع  اصحابه قطعة قطعة واطعمنة هللا صلى هللا عليه ودل  در  في

رلمه هللا تعالى ل  اتر  من اول هذا الكتاب إلى هنا  منها قطعة قال الحاك 

لعلة بن زيد بن ددعان القرشة رلمه هللا تعالى لرفا والدا ول  الفظ فة اك  

"ه فخردتهدوا ردول هللا صلى هللا عليه ودل  الزنجبي 
639
 . 

يتحدث عن مجة  هذا الملك ألنه قةد راا شةق  النيسابوري ومع  لك   نجد الحاك 

القمر هو اه  ما  القمر فة بوةه. فلو كان ا مر كذلك لكان  كر دبب زيارته وهو انشقاق

 يتحةدث عةن زيةار  الملةك لمحمةدأ و  يةذكر ادةمه. يذكره النيسابوري فة كتابه. كذلك  

ويبدو ان النيسابوري اراة ان يجعة  مةن محمةد شخصةية هامةة فةة العةال  وان ةعوتةه قةد 

. قد اهداه در  من الزنجبي  وصلت اقاصة ا رض فة زمانهأ فابتد  فكر  ان ملك الهند

بها الحاك أ وهو انه قد دعة  هنةا  ملكةا يملةك علةى الهنةد  وهنا  مغالطة تاريخية قد وقع

والد  ملكأ ولة  يكةن هنةا   ك  كلهاأ فة وقت كانت الهند مللفة من مقاطعال يملك على

 تعبير "ملك الهند".

الة هجريةةة. اي بعةةد لةةو 415متةةوفة عةةام  النيسةةابوري محمةةد بةةن عبةةد هللا الحةةاك و

اربعة قرون من الهجر . األمر الذي يدل على انه شة  ُمبتد  من الحاك  النيسابوري فة 

دةةر   عصةةرهأ او مةةن فةةرة آتةةر قةةد عةةاش فةةة زمانةةه. ولةة  يلقةةى اةعةةا  اهةةدا  ملةةك الهنةةد

زنجبي  روادا  فة كتب التةراث الولقةةأ  لةك بسةبب ان دةير محمةد لة  تتطةرق إليةه مةن 

ا تطرقت الى اهدا ال لمحمد من شخصيال اقة  قيمةة بك يةر مةن ملةك الهنةد. قب أ مع انه

ابن لجر العسقونة يستخدم اةعا  محمد بن عبةد هللا الحةاك  النيسةابوري فةة  إلى ان عاة

لكة يربطها فة ترافةة شةق القمةر.  لةك نجةده  إهدا  ملك هندي لمحمد در  من الزنجبي 

 لةك الملةك  وقةال إن ادة  .ابن لجر العسقونة فة ااصابةأ وفة لسان الميةزان فة كتب

هجريةةأ فنعةرف بانةه لخمسةة  919. وعندما نعةرف بةان ابةن لجةر ولةد دةنة َدْربَانَك هو

قرون قةد اهمة  البةال ون المسةلمون اةعةا  الحةاك  النيسةابوري بةان ملةك الهنةد قةد اهةدا 

ة. وما تمساك المسلمين بهذا ا ةعا  اليوم إ  بسةبب محمد زنجبي أ ول  يعطوا له اي اهمي

تلو اةعا  شق القمر من اي توايق تاريخةأ فصاروا يفتشةون عةن الخرافةال والقصةد 

 الكا بة التة تجاهلها المسلمون لقرون طويلة بسبب انه   اداس لها من الصحة.  

ويرتكز المسلمون . اادوميةتوايق تار  عن ا ةعا ال  ايوهذه الفكر  ليس لها 

 الوبةااةكتةاب كيةرا  وهةو  أفة التوايق على كتاب ظهر فة القرن السةابع عشةر مةيوةي

Kerala Ulppathy.  لشةيرامان بيرومةاوهو األقدم لهذا ا ةعا  ويقةول ان ملكةا  ادةمه 

Cheraman Perumal القمرأ ودا  إلى مكة وتقابة  مةع محمةد. وبُنةة  قد شاهد انشقاق

  شةاكرواتة فارمةاسنفس القصة تمامةا ان الةذي راا انشةقاق القمةر هةو ملةك ادةمه  على 

Chakarawati Farmas فمن ليث انها نفةس القصةةأ معنةاه انهةا اعتمةدل علةى دةرة .

 .الوبااةا  كيركتاب 

 إلةىبيةد ابنةه ودةافر الُملك  لقد تر  شيرامان بيروما الوبااة ا بحسب كتاب كيرو

بةوةه بصةحبة بعةض المسةلمين بقيةاة   إلةى وكةان عائةدا   .وانه تقاب  مع محمد وادةل  .مكة
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لمالك فةة كيةرا  يوصةة بالوفةد ابنه ا إلىوكتب ردائ   أولكنه قد مرض أمالك بن ةينار

. ولكنه مال وُةفن فة اليمن. وان مالك بن ةينةار ادةتُقب  مةن ابةن شةيرامان فةة اادومة

ع وشةج، أ Keralaوكانةت عاصةمة أ Kodungallurادةمها  اثنوهة أ Muzirisمدينة 

 .هندي دابقا   ملر    ايهذه القصة إلى . ولكن ل  يتطرق وماادفة انتشار 

البصةريأ تةوفة عةام  مالك بن ةينةار هةو العةارف بةاهلل ابةو يحيةى مالةك بةن ةينةارو

لهذا الملك الةذي راا شةق القمةر  قا  رافِ وانه كان مُ  أفكيف يكون زمن محمد أهجرية 031

  . ؟!ودا  وتقاب  مع محمد وادل 

 Shungunnyبحسةةب ف أKerala Ulppathy الوبةةااةا  بالنسةةبة للكتةةاب كيةةر

Menon  ـ وهةو مةلر  هنةدي مولةوة فةة و يةةTravancore  مةن مقاطعةةKerala - 

 Ramenالمعةروف تحةت ادة   Thunchathu Ramanujen  رامةانودن إلةىيعزيةه 

Eluthashan المولوة  فة القرن السابع عشر فةة مقاطعةةKeralaالتةة كانةت دةز ا  و أ 

فة دنوب الهند Malabar مالبارمن 
640
. 

لمكةة  قةد  هةب Keralaمةن  لشةيرامان بيرومةا فةان الوبةااةا  كيةر وبحسب كتاب

هو لقب لسلسة من الملو  قد انتهةت  Cheraman Perumal. والحقيقة ان لمقابلة محمد

ب 
641

Bhaskara Revi Vurmah  ولكةن كمةا يقةول المةلر  الهنةديShungunny 

Menon ان هةةذا الملةةك قةةد مةةال قبةة  ان يولةةد محمةةد
642
ويحةةوي الكتةةاب علةةى عناصةةر . 

مما يكشف انه ُكتب فقةك فةة القةرن السةابع عشةر مةيوةي.  ألندية وبرتغالية وبريطانيةهو

بان الكتاب عبار  عةن مجموعةة  أSreedhara Menonأ م   ويعتبر الملرتون الهنوة

قيمةة واائقيةة ايمن الخرافةال ولةيس لةه 
643
 Sreedhara Menonيُعتبةر البروفسةور ). 

 على ااطوق.( Keralaاه  ملر  لـ 

مةةةةن  Krishnadevarayaبةةةةان الملةةةةك  الوبةةةةااةا  كيةةةةرويةةةةدلعة كاتةةةةب كتةةةةاب 

)وهةة إمبراطوريةة هنديةة دنوبيةة تادسةت عةام  Vijayanagara empireإمبراطورية 

مةيوةي نائبةا  عنةه  421(أ قةد عةيلن عةام Hariharaا ول  م. من الملك هاريهةارا 0336

ميوةي  0529و 0519أ مع ان هذا الملك قد لك  بين عامة Keralaفة 
644
 . 

أ ايضةا يفنةد كتةاب Malabar Manualكاتب كتةاب  William Loganوالبالث 

Kerala Ulppathy ويصفه بانه  بااةالوا  كير 

"تلطة من الخرافال الحمقا أ هدفها فة الدردة األولى تامين ديطر  طبقة  

Brahmin " وتاايرها فة البوة بدون مناز
645
  

أ الوبااةملر   هندي  آتر يذمل فة كتاب كيرا   K.P. Padmanabha Menonو

تاب وعدم مصداقيتههذا الك فوتىوفة 
646
. 

م ة  ابةةن  أفةةة العصةور الودةطى Keralaزارل  إدةوميةاة  ان هنةا  شخصةيال 

ولةد أ ميوةيأ وابو الريحان البيرونة الخةوارزمة 0314المولوة فة طنجة عام  بطوطة

فةةة  0225الةةذي ولةةد عةةام  فةةة فةةارس. والقَزوينةةة م بإلةةدا تةةوالة تةةوارزم973دةةنة 
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م    ايضاأزاروا المنطقة قد ن زوول  يتحداوا عن هذه القصة. وهنا  رلالة ممي قزوين.

 م. 0254الرلالةةة المشةةهور مةةن البندقيةةة والمولةةوة عةةام  Marco Polo مةةاركو بولةةو

عشرال الرلالة المسلمين م. ا ا  0216الرلالة ا يطالة الذي ولد عام  Friar Odoricو

قد زاروا نفس المدينة التة يُنسب ان شيرامان بيرومان قد ملك فيهاأ وكتبوا  واألوروبيين

لكانةت  ت كر تلك القصة. مع انها لو لدا ا  منه  قدايل ان ولكننا   نجد  أعشرال المللفال

 تحدث هل   عنه فة تلك المقاطعة. تبر ي اه 

فةة القةرن السةابع  اي ألدث زمن محمةد لووموتو  شق قمر فة تاريخ البشريةأ 

يدلعة كاتب كتاب ترافة ظهر فة القةرن السةابع بحيث أ مخفيا   ميوةيأ يكون ليس تبرا  

ين مةن م ةال المةلرت مذكورا   ولكنه يكون تبرا   .عشرأ ان ملكا قد شاهده فة و ية هندية

فةة القةرن السةابع مةيوةي ومةا  اي أفةة ديلةه إليةه الدفة ممالك العال  كلها. فعدم تطرق 

   يستحق ا نتباه.  تبعه من قرونأ يجعله اةعا   

واما الشقوق التة على دط، القمرأ والتة يحةاول بعةض ا عجةازيين المسةلمين ان 

ك . وهة شةقوق  311ولها على ي بِّتوا من تولها ان القمر قد ُشق. فهة شقوق   يزيد اط

متةةر. والعوامةة  الطبيعيةةة التةةة تةةلةي إلةةى  111او  711دةةطحية   يزيةةد عمقهةةا علةةى 

لةةدواها معروفةةة. وهةةة متةةوفر  بكميةةال اكبةةر فةةة كواكةةب م ةة  المةةريخ. فهةة  معنةةاه ان 

 المريخ قد انشق يوما إلى دزاين ؟!.

 

 القمر تحليل القرآن يجعل هناك استبعاد ادعاء محمد بحدوث شق 

اتيةةرا نقةةول بةةان القةةرآن يسةةت نة ان محمةةدا  قةةد شةةقل القمةةر. فقةةد كةةان القرشةةيون  

ر عةدم  يولقون بمحمدأ طالبين منه آية  لكةة يلمنةوا بةه. وكةان يةاتة بعبةارال قرآنيةة يبةرل

لدوث آيال فة لياته. وك  هذه العبارال القرآنية اتت بحسب ترتيب النةزول بعةد دةور  

أ ليث هنا  اثية التة بنا   عليها تُقام لجة 37رتيب النزول رق  القمر التة هة بحسب ت

ا ةعا  فة شق القمر )انظر فة ادف  ددول السةور القرآنيةة وترتيةب نزولهةا(. فلةو كةان 

القمر قد ُشق، امامه  كما يدلعة المسلمونأ لكان محمد قد  كلره  بشق القمر. ولكةن محمةد 

ر عةدم ودةوة تلةك اثيةال ل  يكن قد عم  امامه  اي معجز  او  آية. ولذلك كةان ةائمةا يبةرِّ

 من تول لجج اترا.  

ولكن قب  وتةع اثيةال القرآنيةة التةة يعتةذر محمةد بهةا عةن عةدم ودةوة معجةزال 

 عنده. اتع ادفو السور القرآنية وترتيبها فة النزول 
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 رق 

 السور 

ترتيب 

 نزولها

 اد 

 السور 

 ا د 

 با نكليزية

عدة آيال 

 ر السو

 ا ةعا  بانها

 مكية او مدنية

 Al-Fatiha 7 Makkah دور  الفاتحة 5 1

 Al-Baqara 286 Medina دور  البقر  17 2

 Aal-e-Imran 200 Medina دور  آل عمران 19 3

 An-Nisa 176 Medina دور  النسا  92 4

 Al-Maeda 120 Medina دور  المائد  002 5

 Al-Anaam 165 Makkah دور  األنعام 55 6

 Al-Araf 206 Makkah دور  األعراف 39 7

 Al-Anfal 75 Medina دور  األنفال 81 8

 At-Taubah 129 Medina دور  التوبة 003 9

 Yunus 109 Makkah دور  يونس 50 10

 Hud 123 Makkah دور  هوة 52 11

 Yusuf 111 Makkah دور  يودف 53 12

 Ar-Rad 43 Makkah دور  الرعد 96 13

 Ibrahim 52 Makkah دور  إبراهي  72 14

 Al-Hijr 99 Makkah دور  الحجر 54 15

 An-Nahl 128 Makkah دور  النح  70 16

 Al-Isra 111 Makkah دور  اادرا  51 17

 Al-Kahf 110 Makkah دور  الكهف 69 18

 Maryam 98 Makkah دور  مري  44 19

 Taha 135 Makkah دور  طه 45 20

 Al-Anbiya 112 Makkah دور  األنبيا  73 21

 Al-Hajj 78 Medina دور  الحج 013 22

 Al-Mumenoon 118 Makkah دور  الملمنون 74 23

 An-Noor 64 Medina دور  النور 012 24

 Al-Furqan 77 Makkah دور  الفرقان 42 25

 Ash-Shuara 227 Makkah دور  الشعرا  47 26

 An-Naml 93 Makkah دور  النم  41 27

 Al-Qasas 88 Makkah دور  القصد 49 28

 Al-Ankaboot 69 Makkah دور  العنكبول 15 29

 Ar-Room 60 Makkah دور  الروم 14 30
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 السور 

 ا د 

 با نكليزية

عدة آيال 

 ر السو

 ا ةعا  بانها

 مكية او مدنية

 Luqman 34 Makkah دور  لقمان 57 31

 As-Sajda 30 Makkah دور  السجد  75 32

 Al-Ahzab 73 Medina دور  األلزاب 91 33

 Saba 54 Makkah دور  دبا 51 34

 Fatir 45 Makkah دور  فاطر 43 35

 Ya Seen 83 Makkah دور  يس 40 36

 As-Saaffat 182 Makkah دور  الصافال 56 37

 Sad 88 Makkah دور  ا 38 38

 Az-Zumar 75 Makkah دور  الزمر 59 39

 Ghafir 85 Makkah دور   افر 61 40

 Fussilat 54 Makkah دور  فصلت 60 41

 Ash-Shura 53 Makkah دور  الشورا 62 42

 Az-Zukhruf 89 Makkah دور  الزترف 63 43

 Ad-Dukhan 59 Makkah دور  الدتان 64 44

 Al-Jathiya 37 Makkah دور  الجااية 65 45

 Al-Ahqaf 35 Makkah دور  األلقاف 66 46

 Muhammad 38 Medina ر  محمددو 95 47

 Al-Fath 29 Medina دور  الفت، 000 48

 Al-Hujraat 18 Medina دور  الحجرال 016 49

 Qaf 45 Makkah دور  ق 34 50

 Adh-Dhariyat 60 Makkah دور  الذاريال 67 51

 At-tur 49 Makkah دور  الطور 76 52

 An-Najm 62 Makkah دور  النج  23 53

 Al-Qamar 55 Makkah دور  القمر 37 54

 Ar-Rahman 78 Makkah دور  الرلمن 97 55

 Al-Waqia 96 Makkah دور  الواقعة 46 56

 Al-Hadid 29 Medina دور  الحديد 94 57

 Al-Mujadila 22 Medina دور  المجاةلة 015 58

 Al-Hashr 24 Medina دور  الحشر 010 59

 Al-Mumtahana 13 Medina لممتحنةدور  ا 90 60

 As-Saff 14 Medina دور  الصف 019 61
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 ا ةعا  بانها

 مكية او مدنية

 Al-Jumua 11 Medina دور  الجمعة 001 62

 Al-Munafiqoon 11 Medina دور  المنافقون 014 63

 At-Taghabun 18 Medina دور  التغابن 011 64

 At-Talaq 12 Medina دور  الطوق 99 65

 At-Tahrim 12 Medina دور  التحري  017 66

 Al-Mulk 30 Makkah دور  الملك 77 67

 Al-Qalam 52 Makkah دور  القل  2 68

 Al-Haaqqa 52 Makkah دور  الحاقة 71 69

 Al-Maarij 44 Makkah دور  المعار  79 70

 Nooh 28 Makkah دور  نول 71 71

 Al-Jinn 28 Makkah دور  الجن 41 72

 Al-Muzzammil 20 Makkah دور  المزم  3 73

 Al-Muddathir 56 Makkah دور  المدار 4 74

 Al-Qiyama 40 Makkah دور  القيامة 30 75

 Al-Insan 31 Medina دور  اانسان 91 76

 Al-Mursalat 50 Makkah دور  المردول 33 77

 An-Naba 40 Makkah دور  النبا 11 78

 An-Naziat 46 Makkah دور  النازعال 10 79

 Abasa 42 Makkah دور  عبس 24 80

 At-Takwir 29 Makkah دور  التكوير 7 81

 AL-Infitar 19 Makkah دور  اانفطار 82 82

 Al-Mutaffifin 36 Makkah دور  المطففين 16 83

 Al-Inshiqaq 25 Makkah دور  ا نشقاق 13 84

 Al-Burooj 22 Makkah دور  البرو  27 85

 At-Tariq 17 Makkah الطارق دور  36 86

 Al-Ala 19 Makkah دور  األعلى 1 87

 Al-Ghashiya 26 Makkah دور  الغاشية 61 88

 Al-Fajr 30 Makkah دور  الفجر 01 89

 Al-Balad 20 Makkah دور  البلد 35 90

 Ash-Shams 15 Makkah دور  الشمس 26 91

 Al-Lail 21 Makkah دور  اللي  9 92
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 ا ةعا  بانها
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 Ad-Dhuha 11 Makkah دور  الضحى 00 93

 Al-Inshirah 8 Makkah دور  الشرل 02 94

 At-Tin 8 Makkah دور  التين 21 95

 Al-Alaq 19 Makkah دور  العلق 0 96

 Al-Qadr 5 Makkah دور  القدر 25 97

 Al-Bayyina 8 Medina دور  البينة 011 98

 Al-Zalzala 8 Medina دور  الزلزلة 93 99

 Al-Adiyat 11 Makkah دور  العاةيال 04 100

 Al-Qaria 11 Makkah دور  القارعة 31 101

 At-Takathur 8 Makkah دور  التكاار 06 102

 Al-Asr 3 Makkah دور  العصر 03 103

 Al-Humaza 9 Makkah دور  الهمز  32 104

 Al-fil 5 Makkah دور  الفي  09 105

 Quraish 4 Makkah   قريشدور 29 106

 Al-Maun 7 Makkah دور  الماعون 07 107

 Al-Kauther 3 Makkah دور  الكوار 05 108

 Al-Kafiroon 6 Makkah دور  الكافرون 01 109

 An-Nasr 3 Medina دور  النصر 004 110

 Al-Masadd 5 Makkah دور  المسد 6 111

 Al-Ikhlas 4 Makkah دور  ااتوا 22 112

 Al-Falaq 5 Makkah دور  الفلق 21 113

 An-Nas 6 Makkah دور  الناس 20 114
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ومن الحجج القرآنية التة كان ياتة بها محمد لتبريةر عةدم لةدوث المعجةزال نةذكر 

 ما يلة 

َذا َوإَِ ا لَْ  تَاْتِِه  بِآيَة  قَالُوا لَْوَ  اْدتَبَْيتَهَا قُْ  إِن،َما اَت،بِ " ـٰ بِّة هَ ُع َما يُوَلٰى إِلَة، ِمن ر،

بُِّكْ  َوهُد ا َوَرْلَمة  لِّقَْوم  يُْلِمنُونَ   (213  7")دور  األعراف بََصائُِر ِمن ر،

ففة دور  األعراف هذهأ نرا القرشيين يطالبوه فة آية. ونرا اعتراف القرآن ان 

ول إنمةا يتبةع مةا يُةولة إليةهأ و  محمدا  ل  ياِل له  بآية او معجةز . ويلتةزم محمةد بةان يقة

يستطيع ان ياتة بآية. وعندما نعرف ان دور  األعراف بحسب ترتيةب النةزول هةة رقة  

أ نتاكد من عدم ودوة فة دعبة محمةد آيةة م ة  شةق القمةرأ 37بينما دور  القمر هة  39

 لكة يفاتر بها.

را فة دور  طه. ونرا القرشيين يعوةون لتحديه بقوله أ نريد فقك منك آية. كما ن

ولكن محمدا    يلفت انتباهه  انه قد عم  آية شق القمرأ ولكن يعيةده  إلةى ولةة األنبيةا  

)الصحف األولى( انها بها آيال. وانه هةو  يةر ُملةزم ان يةاتة بآيةة او  فة الكتاب المقدس

 معجز  دديد  

بِِّه اََولَْ  تَاْ " ن ر، ُحِف اأْلُولَىٰ َوقَالُوا لَْوَ  يَاْتِينَا بِآيَة  مِّ "دور  طه تِِه  بَيِّنَةُ َما فِة الصا

 033واثية  21اي رق  

 بحسب النزول. 45ودور  طه هة رق  

 وتتوالى تحديال القرشيين له. فنرا فة دور  العنكبول 

بِّهِ " ن ر، ِ وَ  .َوقَالُوا لَْوَ  اُنِزَل َعلَْيِه آيَال  مِّ إِن،َما اَنَا نَِذير  قُْ  إِن،َما اْثيَاُل ِعنَد هللا،

بِين     51  29" العنكبول ما

أ ولةيس فةة مقةدوره ان يةاتة  اي لو انزل ربه عليه آية ثمنةا. فيجيةب انةه فقةك نةذير 

 .15بآيال. وبحسب ددول ترتيب النزول. دور  العنكبول هة رق  

وهكذا تستمر دلسةلة تحةديال القرشةيين لةه لتةى آتةر دةور القةرآن بحسةب ترتيةب 

ومحمد يستمر يةاتة بحجةج مختلفةة لعةدم ودةوة معجةزال قةد عملهةا امةامه . فلةو  النزول.

 كان قد شق القمر لما طالبوه بآيةأ و نبرا ُمفتِخرا  بها. 

ولم يقصد بها محمد انه شق  الصيغة القرآنية هي استعارة شعرية من امرؤ القيس

 القمر

  القمةةر عبةةار  عةةن ادةةتعار  شةةعرية مةةن والحقيقةةة هةةة ان آيةةة شةةق القمةةر فةةة دةةور

أ وليس تغنِّة محمد بمعجز . فمعروف تااير الشعر العربة محمد من الشاعر امرال القيس

 على محمدأ وتاصة شعر امرال القيس.

. ويستشةهد بعةد  آيةال بةالقرآن قبة  ان ينةزل يقول المناوي  "وقد تكلة  امةرال القةيس

 قرآنية مشتقة من شعر امرال القيس. منها 
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 لتى إ ا دا  الشتا  انكره    يتمنى المر  فة الصيف الشتا   

 

 اانسان ما اكفره"   َ تِ "قُ     فهو   يرتى بحال والد 

دةةور  « اانسةةان مةةا اكفةةره  َ تِةةقُ » ونةةرا محمةةدا  يسةةتعير مةةن البيةةت األتيةةر عبةةار  

 07عبس  

 وهة  دميلة من شعر امرال القيسوهنا  ادتعار  محمد عبار  

 . . واتردت األرض ااقالها  زلزالها.إ ا زلزلت األرض 

 

تقوم األنام على ردلها . . . ليوم الحساب ترا لالها
647
  

 فنرا محمد قد درق هذه األبيال واةتلها لتكوين افتتالية دور  الزلزلة 

 .(2-0الزلزلة  )دور   "ااقالها إ ا زلزلت األرض زلزالها واتردت األرض"

 التالة  اما آية دور  القمر فهة مشتقة  من شعر امرال القيس

 "اقتربت الساعة وانشق القمر" . . . من  زال صاة قلبة ونفر

 فقد دع  محمد الجز  ا ول من هذا البيت الشعري افتتالية دور  القمر 

 (.  0القمر  )دور   (اقتربت الساعة وانشق القمر)

ولكن السور   ير مفسلر  لهذه المعجز أ ا مر الذي كةان ُمتوق،عةا  ان يكةون لةو كةان 

قصد محمد اصو ان يتحدث عن شق قمةر. ولكةن السةور  تتحةدث عةن مواتةيع متفرقةة. 

ويبدو ان قصد محمد هو التهديد فة مجةة  السةاعةأ وان مجةة  السةاعة يرافقهةا لةدوث 

القمةةر والنجةةوم. ولكةةن المسةةلمين فةةة وقةةت  لةةقأ ومةةن ادةة  نسةةب ظةةواهر عظيمةةة فةةة 

 معجزال لمحمد قد اتافوا اثية ال انية فة السور  وهة      

ْستَِمر    َوإِن يََرْوا آيَة  يُْعِرُتوا َويَقُولُوا ِدْحر  ما

وادلوب محمد فة ادتخدام الماتة لما دوف يحدث فة المستقب أ نةراه لةيس فقةك 

 أ ولكن ايضا فة اثية التالية من دور  الحاقة فة دور  القمر

َماُ  فَِهَة يَْوَم ِذ  َواِهيَة    (06 69)دور  الحاقة َوانَشق،ِت الس،

فل  يكن القصد األصةلة لآليةة األولةى مةن دةور  القمةر يختلةف عةن القصةد فةة آيةة 

 .06الحاقة رق  

موانةةع التاريخيةةة ان إصةةرار المسةةلمين اليةةوم علةةى المنةةاةا  فةةة شةةق القمةةرأ ر ةة  ال

وتحلي  الند القرآنة الُمعارض لذلك ا ةعا أ هو بسبب وعيه  فة تلو المعجةزال فةة 

ليةةةا  محمةةةد. ولكننةةةا   نجةةةد نبيةةةا  هامةةةا  مةةةن الةةةذين اراة هللا ان يلكةةةد نبةةةوته  مةةةن تةةةول 

المعجةةزالأ ينحصةةر عمةة  هللا معةةه فةةة آيةةة والةةد .  لةةك نسةةبة لكةةونه  كةةانوا يوادهةةون 

كانةةت المعجةةزال ادادةةية فةةة ت بيةةت ردةةالته أ ومحاربةةة األعةةدا  الةةذين تحةةديال تاصةةة 
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تةةد تةةرو   يا  عظيمةةا  ون ردةةالته . كم ةةال مودةةى الةةذي كةةان يوادةةه تحةةدل كةةانوا يتحةةدل 

يا  مةةن انبيةةا  البعةة أ الديانةةة التةةة الةةذي كةةان يوادةةه تحةةدل  مةةن مصةةر. او إيليةةا اادةةرائيليين

اشةرارأ يقةوةون  امةا  شعب إدرائي  عن عباة  هللا. او اليشعأ الذي كان يوادةه لكل  زا تا

المسةي،أ الةذي كةان فةة اعةون  شعب إدرائي  نحو الوانية. واه  مةن كة   لةك هةو يسةو 

هويتةه الوهوتيةةأ التةة ابتةت مةن تةول معجةزال يوميةةأ م ة  إقامةة األمةوالأ كمعجةةز  

علةى  عةة ايةامأ اي عنةدما انةتن دسةده. فالمسةي، قةد اقامةه بكلمةةأ ةا   إقامة لعةازر بعةد ارب

قدرتةةه تلةةق الخويةةا التةةة كانةةت قةةد انتنةةت. وكةةذلك عنةةدما تلةةق عينةةين لمعمةةى المولةةوة 

اعمىأ و لك من تول الطةينأ لكةة يةدل علةى انةه الجابة  فةة دةفر التكةوينأ اي الخةالق 

لريةال والبحةر فةة كلمةةأ ةا   علةى انةه ا االذي تلق اانسان من طةين. وكةذلك عنةدما هةدل 

تالق الطبيعةأ المتحك  بها. فكيف يكون اةعا  محمد صاةقا أ وهو يدلعة انةه ردةول يةرة 

الناس للتوليد ويقاوم عباة  هللا الحقيقة فة الكتاب المقدسأ الُم بتة مةن إعونةال هللا عبةر 

ر علةى انةه مليةد مةن ك  العصورأ ولكن لياتةه تاليةة مةن عنصةر المعجةزالأ التةة تشةي

السما . فقصة شق قمر  ير تاريخيةأ و ير منطقيةأ ومتناقضةة لبةاقة نصةوا القةرآنأ 

و ير كافيةة لكةة تعطةة لمحمةد لجةة فةة ان يخةالف ولةة األنبيةا  فةة الكتةاب المقةدسأ 

الذين عم  هللا معه  فة آيال عظيمة شهدها األصدقا  واألعدا .  فحجة ااعجاز اللغوي 

 .التة اقتبس محمد منه ادم  آياته وإ  ادتحقها امرال القيس ير كافيةأ 
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 ولجار  الطيورديش ابرهة 
 بحجارة محمولة من الطيور خرافة ضرب جيش أبرهة

الحبشةأ انه قد زلف لهدم  يفتخر المسلمون فة ان القرآن قد درة قصة  عن ابرهة

طة في أ وان هللا قد اردة  عليةه طيةورا  تةربت ديشةه فةة لجةار أ وانكسةر الكعبة بواد

بان هللا قد لارب "اصحاب الفي "أ المقصوة  ديش ابرهة. فيدلعة القرآن فة دور  الفي 

بهةة  األلبةةاش الةةذين كةةان يقةةوةه  ابرهةةة. اقةةول لةةو كانةةت قصةةة زلةةف ابرهةةة علةةى مكةةة 

ةف مةع مولةد محمةدأ فلةيس  كرهةا مةن محمةد فةة صحيحةأ فهةة بحسةب المسةلمين تصةا

القرآن يشكِّ  إعجازا  تاريخيا . فتكون قصة منتشر   زمن محمد. ليس األمر م    كر دةفر 

أ وودةةد التكةةوين عةةن محاربةةة ابةةراهي  مةةع عبيةةده ألربعةةة ديةةوش كانةةت تقوةهةةا عةةيوم

لتكةوينأ تتطةابق مةع مةا نجةد مةن الملرتون بان القاب الملو  األربعة التة  كرها دةفر ا

المودوةال األارية التة تعوة لذلك العصر عن القاب ملو  تلك الممالك. وليس م    كر 

الكتاب المقدس عن م ال الحقائق التاريخيةة التةة تعةوة ث ف السةنينأ ونجةد علة  اثاةار 

قبة  يليد درة الكتاب المقدس. فا فتخار فة قصة قةد لةدات فةة بعةض عشةرال السةنين 

تاريخ السرةأ هةو امةر يةدلل علةى تلةو القةرآن مةن لقةائق تاريخيةة ُم بتةة تعةوة إلةى آ ف 

السنين او لتى م ال السنينأ إ  راينا ان ك  ما درة القرآن عن امةور  اةلعةى انهةا لةدات 

  .  قديما  هو درة تاطئ تاريخيا . فليس للقرآن ان يفتخر فة اي درة  قدي  

بحجةار  مةن السةما أ   تمةن، القةرآن مصةداقية   ةومع ان قصة تةرب دةيش ابرهة

تاريخية  وإعجازا أ إ  اننا دوف نناقش هذه القصةأ ونرا ان كان لها ادادةال تاريخيةة. 

  فنقرا فة دور  الفي 

َواَْرَدَ  . ْ  َكْيَدهُْ  فِة تَْضلِي   لَْ  يَْجعَ . ااَلَْ  تََر َكْيَف فََعَ  َرباَك بِاَْصَحاِب اْلفِي ِ "

ا اَبَابِي َ  ي   . َعلَْيِهْ  طَْير  ن ِدجِّ اُْكول  . تَْرِميِه  بِِحَجاَر   مِّ ". دور  فََجَعلَهُْ  َكَعْصف  م،

 015الفي  اي رق  

دوف نحاول ان نفسر هةذه اثيةال علةى تةو  تفادةير مفسةري القةرآن الرئيسةيين. 

 ا فة كتب التفادير م   البحر المحيك  بن ليان فنقر
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بن الصبال الحبشة ومن كان معه من دنوةهأ والظاهر انه في   ابرهة  : الفي 

وكان العسكر دتين الفاأ ل  يردع الد منه  إ   ..والدأ وهو قول األك رين .

الفي  يودهونه نحو  فلما اتبروا بما راوا هلكواأ وكان .اميره  فة شر مة قليلة

كان ك   ...ويودهونه نحو اليمن والشام فيسر  .مكة لما كان قريبا منها فيبر 

طائر فة منقاره لجرأ وفة ردليه لجرانأ ك  لجر فوق لبة العدس وةون 

مكتوب فة ك  لجر اد  مرميهأ ينزل على راده ويخر  من  .لبة الحمد

ما مال لتى انصد  صدره عن ابرهةأ فتقطع انملة انملةأ و ضَ رِ ومَ  .ةبره

واتبره  النجاشةوانفلت ابو مكسوم وزيرهأ وطائره يتبعه لتى وص  إلى  .قلبه

"فرماه الطائر بحجره فمال بين يدي الملك .بما درا للقوم
648
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  وفة تفسير الطبري

قال  هة التة يتبع بعُضها  قوله  َواْرَدَ  َعلَْيِهْ  طَْيرا ابابِي َ  عن ابن عباس"

 ألها تراطي  كخراطي  الطير وكانت طيرا   .ال ابن عباس  هة طير". "قبعضا

طَْيرا ابابِيَ  قال  كانت طيرا  فة قوله  أكِرمةعن عِ "  ."واكفل كاكفل الكوب

"لها رالوس كرالوس السبا  أُتْضرا تردت من البحر
649
  

  وفة فت، القدير الجامع بين فنة الرواية والدراية 

 : تاة قال قَ  .بعدهامن السما  ل  ير قبلها و   كانت طيرا   :بير دعيد بن دُ قال "

مع ك  طائر اواة الجار    أهة طير دوة دا ل من قب  البحر فودا فودا

 :ا  دل الزَ قال .... لجران فة ردليهأ ولجر فة منقاره   يصيب شي ا إ  هشمه

قال فة الصحال  . من السج  اي مما كتب عليه  العذاب بهأ مشتقا  من دجي  

"قالوا   هة لجار  من طين طبخت بنار دهن  مكتوب فيها ادما  القوم
650

 . 

 القصة كما رواها ابن إدحاق 

لة   اها القُللْيسفسمل  أوكان نصرانيا  . بصنعا  بنى كنيسة   لدانا ابن إدحاق ان ابرهة"

ملةك الحبشةة  إن قةد بنيةت لةك  وكتب إلى النجاشةة .يُر م لها فة زمانها بشة من األرض

ُت بُمنتةه لتةى اصةرف إليهةا لةا ل ولسة .لة  يُةبن م لهةا لملةك كةان قبلةك أايها الملةك كنيسةة

 ضب رد  مةن النلَسةا  الةد بةن  أللنجاشةل   لكالعرب. فلما تحدلات العرب بكتاب ابرهة 

فةاُْتبر  .ا  تةر  فلحةق بارتةه .فقعد فيها أفخر  لتى اتى القُلَيس .ا  الد بنة ملك أفُقَي 

الةةذي تحةةجل  .فقةةال  مةةن صةةنع هةةذا؟ فقيةة   صةةنعه ردةة  مةةن اهةة  هةةذا البيةةت .ابرهةةة بةةذلك

 أفجا  فقعد فيهةا .فغضب ألما دمع من قولك  اصرف إليه لا ل العرب .العرب إليه بمكة

. وللةف ليسةيرنل إلةى البيةت فيهدمةه أفغضةب عنةد  لةك ابرهةة .اي انها ليست لةذلك باهة 

نما إ أفقال  ايها الملك أتر  إليه مسعوة بن ُمَعتلب فة ردال اقيف ألتى إ ا مرل بالطائف

ولةيس بيتنةا هةذا بالبيةت الةذي  .لةيس لةك عنةدنا تةوف .نحن عبيد  دامعون لك مطيعةون

ونحةن نبعةث معةك مةن  -يعنةون الكعبةة- إنمةا تريةد البيةت الةذي بمكةة -يعنون الولل -تريد

تةى انزلةه ل فخةر  ابرهةة ومعةه ابةو ِر ةال .فتجاوز عنه  وبع ةوا معهة  ابةا ِر ةال .يدلك

ولمةا نةزل ابرهةة ...  فََردمةت العةرب قبةره أفلما انزله به مال ابو ِر ةال هنةا  .المغملس

علةى تية  لةه لتةى انتهةى  أيقال له األدوة بةن مقصةوة أبعث ردو  من الحبشة أالمغملس

 تةة بعيةر لعبةد واصةاب فيهةا م أو يةره  فساق إليه اموال اه  مكةة مةن قةريش أإلى مكة
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دةال عةن دةيد  أفلمةا ةتة  لناطةة مكةة  ... وهةو يوم ةذ  كبيةر قةريش  أالمطلب بةن هاشة 

فقال له لناطةة   ... ابن قَُصةل  بن هاش  بن عبد مناف فقي   عبد المطلب أقريش وشريفها

  يه بك. فإنه قد امرنة ان آت أفانِطلْق إلى الملك

وهةةو  أببابةك يسةةتا ن عليةةك هةذا دةةيلد قةةريش أفقةال  ايهةةا الملةةك أفكللة  اُنةةيس ابرهةةة 

 أفةاِ ن لةه ابرهةة ...والولوش فة رالوس الجبال أيُطع  الناس بالسه  أصالب ِعير مكة

رآه ابرهةة ادللةه واكرمةه ان يجلةس فلمةا  أدسةيما   ودةيما   ردو  عظيمةا   وكان عبد المطلب

 أفنةةزل ابرهةةة عةةن دةةريره .وكةةِره ان تةةراه الحبشةةة يُِجلُسةةه معةةه علةةى دةةرير ُملكةةه أتحتةةه

ا  قال لتردمانه  قة  لةه مةا لادتةك إلةى  .فادلسه معه عليه إلى دنبه أفجلس على بساطه

ةل علةةل م تةة فقال له عبد المطلب  لادتة إلى الملك ان ير .الملك؟ فقال له  لك التردمان

قةال ابرهةة لتردمانةه  قة  لةه  قةد كنةت اعجبتنةة لةين  .فلما قال له  لةك .بعير اصابها لة

وتتةر  بيتةا هةو  أاتكلمنة فة م تةة بعيةر اصةبتها لةك .ا  َزِهدل فيك لين كللمتَنة أرايتك

 أ  إنة انا ربل اابة عبدا لمطلبقد د ت لهدمه فو تكلمنة فيه؟ قال له  أةينك وةين آبائك

 ارةة إلةل إبلة. أقال  فانت و ا  .قال  ما كان ليَُمنع منة .وإن للبيت ربا ديمنعه

 وقةام معةه نفةر مةن قةريش .بةاب الكعبةة أفاتةذ بحللقةة البةاب أا  قام عبد المطلةب ...

 .ودنده ويستنصرونه على ابرهة أيدعون هللا

 وكةةان ادةة  الفيةة  .تهيةةا لةةدتول مكةةة وهيةةا فيلةةه َوعبلةةا ديشةةه برهةةةفلمةةا اصةةب، ا ...

هةوا الفية  أوابرهة ُمْجِمةع  لهةدم البيةت .محموةا اقبة   أاة  ا نصةراف إلةى الةيمن. فلمةا ودل

واردةع  أمحمةوة ابةر اة  اتةذ با نةه فقةال  . لتى قةام إلةى دنبةه أنُفَي  بن لبيب الخ عمةل 

وتةر  نُفَية   .فَبةَر  الفية ِ  أا  اردة  ا نةه. فإنك فة بلد هللا الحرام أن ليث د تراشدا م

وتةربوا فةة رادةه  أبن لبيب يشةتدل لتةى اصةعد فةة الجبة . وتةربوا الفية  ليقةوم فةابى

هةوه  .فةابى أفبز وه بها ليقوم أفاةتلوا مَحادن له  فة مراقله .فابى أبالطلبَْرِزين ليقوم فودل

هوه إلى الشام ففع  م ة   لةك .فقام يُهَْرِول أعا إلى اليمنراد هةوه إلةى المشةرق  .وودل وودل

هةةوه إلةةى مكةةة فبةةر  .ففعةة  م ةة   لةةك ام ةةاَل  أواردةة  هللا علةةيه  طيةةرا مةةن البحةةر .وودل

ولجران فة ردليه م ة   أمع ك ل طير اواة الجار يحملها  لجر فة منقاره .الخطاطيف

وتردةوا هةاربين  .ولةيس كللهة  اصةابت .ب منه  الةدا إ ل هلةك  يصي أالِحملد والَعَدس

ويسالون عن نُفَي  بن لبيب ليةدله  علةى الطريةق إلةى  أيبتدرون الطريق الذي منه داالوا

 فقال نُفَي  بن لبيب لين راا ما انزل هللا به  من نقمته  .اليمن

ُر اْلغالِبْ األْشَرُم الَمْغلُوُب َ يْ  اْيَن الَمفَرل واالَهُ الطلالِْبو
651
   

تعليقة بان القصة هة مولا  من قصة اترا  وهة ان تُبع فة مروره من الطائف 

دكان الطائف ان يتجاوز الملك عن هدم كعبة الطائف وان  لهدم كعبتهاأ تردى بنة اقيف

 يذهب إلى مكة.
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 القصة موضوعة في إطار مخالف للمسيحية وألهداف أبرهة

ر ان ابرهةو يبنة كنيسةة لكةة يجلةب إليهةا لةج العةرب. وهةة فكةر     القصة تصوِّ

يمكن ان تصدر من قائد مسةيحة م ة  ابرهةة او  يةره. مةن ليةث ان المسةيحيين   يودةد 

عنده  فكر  الحج التة هة فكر  وانيةة فةة شةبه الجزيةر  العربيةة. والتةة هةة فةة زيةار  

ران لول لجار  دوةا أ وتقةدي   بةائ، للصةن  او األصةنام التةة كعبال فة مواد أ والدو

تُعبَد فةة تلةك الكعبةال. صةحي، ان هنةا  زيةارال يقةوم بهةا المسةيحيون لقبةر المسةي، فةة 

اوروشلي  والى بيت لح . ولكنها ليست لجا . ا  ان المسيحيين فة اي مكان فةة العةال أ   

يتوقع ابرهة ان كافة العةرب يةذهبون ليعبةدوا يتوقعوا ان الوانيين يزوروا كنائسه . فكيف 

فة الكنيسة التة بناها فة صةنعا ؟!. ولةو كةان ابرهةة مهتمةا  فةة نشةر المسةيحية فةة شةبه 

الجزير  العربيةأ ألرد  ُمردلين إلةى مختلةف المةدن. ولكةن لة  يفعة   لةكأ بةدلي  انةه لة  

ائه كنيسة فةة صةنعا  إ  يكن هدفه نشر المسيحيةأ ولكن ان ي بلت لكمه فة اليمن. وما بن

لجةذب المسةيحيين فةة صةةنعا أ دةوا  كةانوا مةن األلبةةاش او مةن الحميةريين المسةةيحيين. 

ليث كانت المسيحية قد انتشرل بينه أ كما نعل  ان ملك الحبشة بعد ان انتصةر علةى  ي 

أ )المةذكور Esimiphaeusالنواس قد عي،ن لاكما  على اليمن ردو  لميريةا  مسةيحيا  هةو 

(. واتة، ا ا  ان القصةة منسةودة مةن ردة  عنةده ن العرب تحت اد  دومويافع اشةوا م

 الفكر  العربية الوانية عن الحجأ وبعيد  عن واقع العاةال المسيحية.  

 جد محمد القصة تعاكس الحقيقة من جهة عبد المطلب

ابةن هاشة أ  يجعة  دةد محمةدأ وهةو عبةد المطلةباألمر اثتر  وهو ان ابن إدحاق 

وزعيمهةا. و لةك يتنةافى مةع الحقيقةة وهةة ان الزعامةة كانةت لبنةة اميةةأ  انه كبير قريش

أ لتى انتهت الزعامة ألبة ديفان بةن امية بن عبد شمس بن عبد منافودده  األكبر هو 

. فكانت لروب قريش تتزعمها ةائما امية. وكانوا ا نيا  مكة وله  القوافة  بن اميةلرب 

التجاريةةة الضةةخمة التةةة تةةذهب إلةةى دةةوريا والةةيمن والحيةةر  فةةة العةةراق. ومحاولةةة نقةة  

الزعامة مةن بنةة اميةة لبنةة هاشة  وعبةد المطلةب هةة دةا ل مةن المسةلمين بعةد ان دةاة 

 اادوم على العرب. 

أ وانةه صةالب عيةر مكةةأ وانةه يطعة  النةاس فة  نى عبةد المطلةب وهنا  ا ةعا 

 بالسه  والولوش فة رالوس الجبال  

وهو  أببابك يستا ن عليك هذا ديلد قريش أفقال  ايها الملك أفكلل  اُنيس ابرهة"

 ".وس الجبالوالولوش فة رال أيُطع  الناس بالسه  أصالب ِعير مكة

الغريةةب ان ااتبةةاريين المسةةلمين يسةةتخفوا فةةة عقةةول النةةاس. فكيةةف يكةةون عبةةد 

مالكا  لعير مكةأ ويطع  الناس بالسةه  والولةوش فةة رالوس الجبةالأ بينمةا كةان  المطلب

طالةب. واردةله لكةة  أ فقيرا  عادزا  ان يطع  ابنه علة بن ابةابنه الكبيرأ وهو ابو طالب

يعيش مع محمد بعد ان تزو  محمد بخديجة التة كانت ارملة  نيةأ من اد  ان   يمول 

 علة ابن او طالب من الجو . 
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ةدأ يةلمن بةاهلل وعنةده إيمةان عظةي   ا  ابن إدحاق يجع  عبد المطلةب كشةخد مولِّ

يا . مةع انةه معةروف بانةه وانةةأ وقةد من ان هللا دوف يحمة الكعبةة. ويقةول شةعرا  توليةد

مال علةى وانيتةه. وكةان عابةدا  لةول ومنةا  والعةزا وهبة . وكةان عابةدا ادةاف ونائلةةأ 

. فالقصةة ا ا  لتى انه اراة ان يضحة بابنه عبد هللاأ والد محمدأ عند تم الة إدةاف ونائلةة

كحما  لإليمانأ وان هللا عام  معهة . مةع  منسودة  بطريقة  تجع  من عائلة محمد وادداةه

ان عائلة محمد وادداةه ه  وانيون. كما ُدعلةت القصةة انهةا فةة دةنة مةيوة محمةدأ و لةك 

 فة محاولة ا ةلعا  ان فكر  النبو  لمحمد هة مرتبة  من هللا ومحمية منه.

فزيةةف القصةةة واتةة،  مةةن تةةول دميةةع عناصةةرها. وامةةا ان محمةةدا  قةةد تطةةرق فةةة 

لموتو  ترب الجيش بحجار  محمولة من طيورأ يدل على انهةا يمكةن ان  الفي  دور 

تكون ترافة  قد نُسبت للكعبة فة عصر محمةدأ تمامةا  كمةا كة  معبةد عنةده ترافةال يةدعو 

لهةةا بعةةض العابةةدينأ تاصةةة مةةن العجةةائز. والحقيقةةة انةةه لكةةة تنتشةةر ترافةةة فةةة مجتمةةع 

 بضع دنوال. داهلة   تحتا  ألك ر من 

 في تفنيد حجج المسلمين في محاولتهم توثيق هذه الخرافة

اما لجة المسلمين فة محاولة توايق الخرافة القرآنية مةن انةه لة  يعتةرض الةد مةن 

دةةكان مكةةة علةةى محمةةد عنةةدما ادةةتنزل هةةذه السةةور أ فهةةو امةةر مخةةالف لآليةةال القرآنيةةة 

ا اداطير كما نرا فةة دةور  ا نعةامأ نفسها. إ  ان المكيين قد اعتبروا قصد القرآن انه

أ ودةةةور  06  24أ ودةةةور  النحةةة  1وعةةةدة  30أ ودةةةور  األنفةةةال اي 6واثيةةةة  25اي 

 61أ ودةةور  النمةةة  اي 25واثيةةة  5أ ودةةور  الفرقةةةان اي 21وآيةةة  13الملمنةةون اي 

لِةينَ إَِ ا تُْتلَةٰى َعلَْيةِه آيَاتُنَةا قَةاَل " 61واثيةة  05أ ودور  القلة  اي 27واثية  ". اََدةاِطيُر اأْلَو،

وهنا نرا بان اعتراض المكيين على ك  آيال القرآن انها ادةاطير. ولمةا ا   تكةون هةذه 

الخرافةةةة فةةةة شةةةكلها الخرافةةةة الواتةةة، الُممي،ةةةز تةةةمن تلةةةك التةةةة اعتبرهةةةا القرشةةةيون 

اداطيرا ؟!. قد قصةها بعةض النةاس الخةرافيين مةن آبةائه أ ولكةن لةيس لهةا ادةاس يجعلهةا 

بولة  منه أ اي  ير ملي،د  من األ لبية الذكية. فا عتراض على ك  قصد القرآن امر مق

 وات، فة القرآن نفسه. 

ا  ان اادوم قةد فةرض فةة منطقةة مكةة اادةوم علةى الجميةعأ وقتة  مةن عةارض 

. فكيةف تسةتطيع بي ةة فارتةةة محمةد. فلة  يعةد هنةةا  اي صةول  منةاهض للقةرآن مسةةموعا  

لمةةن تالفهةةاأ ان تةةدلعة ان عقائةةدها وقصصةةها ُمبرهنةةة  مةةن تةةول عةةدم  لعقائةةدهاأ وقاتلةةة

 اعتراض الناس عليها؟!

 هي مكية أسباب تدعو الستبعاد ان سورة الفيل

ا  يَُشك من ان السور  هة مكية. إ  هة عدا  للمسيحيين. فة وقةت كةان محمةد فةة 

ادةةةتقبلوا المسةةةلمين عنةةةدما مكةةةة يتقةةةرب مةةةن المسةةةيحيينأ وبةةةاألتد األلبةةةاش الةةةذين 

اتطُهدوا. ولكن القصةة القرآنيةة تريةد ان تجعة  هللا تةد المسةيحيينأ لتةى انةه يقةف مةع 
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الوانيين فة مكةة ويحةارب المسةيحيين. وهةذه الةرول تتفةق مةع الفتةر  التةة بةدا المسةلمون 

يغزون الشرق األودةك المسةيحة. ولةذلك نةرا انهةا دةور  مةا بعةد مدنيةة. إ  هنةا  دةور 

  0  07ا ما بعد مدنيةأ م   دور  اادرا  اي اتر

َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد اأْلَقَْصى ال،ِذي  ُدْبَحاَن ال،ِذي اَْدَرٰا بَِعْبِدِه لَْيو  مِّ

ِميُع اْلبَِصيرُ  بَاَرْكنَا َلْولَهُ لِنُِريَهُ ِمْن آيَاتِنَا    إِن،هُ هَُو الس،

قد بُنة بعد مول محمةد بعشةرال السةنين. ودةوف  ليث نعرف ان المسجد األقصى

 اناقش  لك  لقا.

ةد هةدف هةذه السةور أ اي دةور   وعلينا ان نةرا القصةة كمةا نقلهةا ابةن إدةحاق تلكِّ

ره  والةةتول أ وهةةو إظهةةار العةةدا  الواتةة، للمسةةيحيين والصةةليبأ مةةن ادةة  تكفيةةالفيةة 

 اراتيه  ودبيه .  

          وهو آتذ بحلقة باب الكعبة عبد المطلبفقال  "

 فَاْمنَْع ِلَولَكْ  َرْللَهُ    َ  هُ ، إن، اْلَعْبَد يَْمنَعُ 

ا ِمَحالَكْ     َ  يَْغلِبَن، َصلِيبُهُ ْ   َوِمَحالُهُْ  َ ْدو 

 بعضفكرة الجدري التي يتبناها ال

اانا  لموته فة شةبه الجزيةر   والبعض يقول انه يُحتم  انه قد لص  لجيش ابرهة

العربيةةةة وبةةةا الجةةةدريأ تاصةةةة عنةةةدما لةةةاول ان يزلةةةف تةةةد الفةةةرس تحةةةت تشةةةجيع 

 بيلةوزقد كتب عن ظهور وبا الجةدري فةة  البيزنطيين. من ليث ان الملر  بروكوبيوس

وهة مدينة مصرية فة مكان بور دةعيد الحاليةة. كةذلك  كةر بروكوبيةوس عةن م"  554"

. ولكةن بروكوبيةوس الةذي تةابع اتبةار م542-540عةام  فةة القسةطنطينيةظهور الجدري 

ابرهةأ ل  يذكر مجة  الجدري على ديشهأ ول  يذكر ان ابرهة قد زلف إلى مكةةأ وانةه 

 كعبتها. لاول ان يهدم

 ان يزحف على مدينة عبر صحراء في فيلة بدل جمال؟ هل يختار أبرهة

دةاعة مةن اليةوم فةة الطعةام.  06يصةرف  هنا  امر آتةر لوعتبةار. وهةو ان الفية 

 4-2وينةام دةاعال قليلةة بةين  داعال يشرب ويتمر  ويلعب ويستري،. 5-3ولوالة من 

بالمائةة ممةا ياكة . لةذلك فهةو يحتةا  إلةى  41ث ان الفية  يهضة  فقةك كحد اعلى. ومن لية

دةالون مةن  51-31% من لجمه. ويحتا  لوالة  5كمية كبير  من الطعام يوميا لوالة 

. والفي  األايوبةأ تاصة المعةروف بةـ African wildlife foundation)الما  يوميا.)

Loxodonta Africana نباتةال لكةة يعةيش وكميةال  أ هو مةدل  دةداأ يحتةا  إلةى نةو

كبير  منها
652
كغة  مةن  36بينما الجم  العربة يملةك صةنمه يسةتطيع ان تخةزن لةوالة  . 

الةةدهنأ ويمكةةن للجمةة  ان يحولهةةا إلةةى دةةائ  وطاقةةة عنةةدما   يكةةون هنةةا  طعةةام ومةةا . 
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مية  بةدون مةا . والجمة  نةاةرا مةا  011فيستطيع الجمة  ان يسةير فةة الصةحرا  لةوالة 

 ةردة م وية.  49فهرانيت او  021لرار  عالية تص  إلى  يعرق لتى فة

فالزلف فةة فيلةة باتجةاه مكةة التةة تفصةلها عةن الةيمن منةاطق صةحراوية )لةوالة 

أ وتاصة وانه على لسابه الجمةال الك يةر  فةة ك ( هو امر ُمستبعد لقائد م   ابرهة 111

  عربيةةة كانةةت تةةدين لةةه بةةالو  . منةةاطق كانةةت تحةةت دةةلطته لةةول الةةيمنأ تقطنهةةا قبائةة

لة  يكونةةوا  ونعةرف عنةدما كةةان الكوشةيون )اي األايوبيةةون( يغةزون عبةةر صةحرا  دةةينا 

قةد ادةتخدم  آدةا ملةك يهةو ا يستخدمون الفيلةأ ولكن الفرس. فعندما هةاد  رازل الكوشةة

 1  06من دفر اتبار األيام ال انة الحصنة وليس الفيلة. كما نرا 

ا؟ فَِمْن ” ا بَِمْرَكبَال  َوفُْرَدان  َك ِيَر   ِددل  ا َك ِير  اَلَْ  يَُكِن اْلُكوِشياوَن َواللاوبِياوَن َدْيش 

بِّ َةفََعهُْ  لِيَِدَ .  "اَْدِ  اَن،َك اْدتَنَْدَل َعلَى الر،

 القصة ليس لها أساس تاريخي

فةة لجةار  محمولةة مةن طيةور  ريبةة فةة عصةر بةه  ومن ليةث ان تةرب دةيش

ملرتونأ وينتمة ألمة م   الحبشية ليث ان تاريخها  يةر مجهةولأ ولملةك قةد َملَةك فةة 

اليمنأ ليث ان اعدا ه الحميةريين لهة  كتابةال تُسةج  بهةا األلةداث الهامةة فةة تةاريخه . 

نستطيع ان نهم  هةذه المعطيةال التاريخيةة  . فإننا  وانه  قد ملكوا بعد ان ملك ابنا ابرهة

الهامة كلهاأ ونتبنى قصة قد نُسجت لتشجيع عدا  تةد المسةيحيةأ او لتةى لةو دةلمنا انهةا 

ترافة  ال عناصر تيالية تبنتها ف ة معروف ميلهةا فةة تلةق قصةد ترافيةة م ة  تلةكأ 

 س تاريخة. التة تردت من الصخر أ بدون اي ادا كما قصة الناقة اموة

 القصة متضاربة مع الحقائق التاريخية 

اةة  ان القصةةة متضةةاربة فةةة عناصةةرها مةةع التةةاريخ. وهةةذا مةةا دةةوف نناقشةةه فةةة 

 الفقرال التالية. 

هةة فكةر   يةر تاريخيةة. مةن ليةث ان ابرهةة  ففكر  فية  والةد يجةره دةيش ابرهةة

 دندي وعلى م ال الفيلة. الف  011عندما الت  اليمن اعتمد على ديش قوامه 

 م.؟  333: هل عاش حتى زمن والدة محمد أي عام ثم من جهة شخصية أبرهة

المسةيحيينأ  لةيحك  الةيمن. لقةد اتةطهد  و النةواس لنرادع كيةف ومتةى اتةى ابرهةة

او  525 – 523كمه بةين عةامة وهو ملك الحميريين الذي كان قد اعتنق اليهوةية. كان ل

م. وقتةة   و النةةواس األلبةةاش المسةةيحيين فةةة ظفةةار والمسةةيحيين العةةرب فةةة  501-521

كةةوا األلبةةاش فةةة محاربةةة  ي نجةةران . األمةةر الةةذي ااةةار  ضةةب البيةةزنطيين الةةذين لرل

 المةلر  البيزنطةة النواسأ وآزروه  بادةطوله  البحةري. ونقةرا فةة كتةاب بروكوبيةوس

عن لملة األلباشأ وكيف اصب، ابرهة ملكا لليمن 21المشهور وااصحال 
653

  . 
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 Amdaاو  كالةةب Caleb)األلبةةاش يسةةمونه  Hellestheaeusدةةا  ملةةك الحبشةةة 

الحبشةة شخصةا   ميوةي وقتله. وعةيلن ملةك 525(أ وانتصر على النواس لوالة عام امدا

(أ ملكةا  )المذكور من العرب تحت ادة  دةومويافع اشةوا  Esimiphaeusمسيحيا أ وهو 

على اليمنأ وهو لميري مسيحة. ويقول بروكوبيوس انه كان مع الجيش ااايةوبة عةدةا  

يريةدوا ان  كبيرا  من العبيد ومن المحكوم عليه  كمجرمين فة الحبشة و يره . هل   لة 

يعوةوا للحبشةأ ولكن ااروا تد دومويافع اشوا أ الذي وتعه ملك الحبشة كملةك  علةى 

ملكا  بدلةه. فغضةب ملةك الحبشةة  اليمن. ودجنوا هذا األتير فة قلعة هنا . وعيلنوا ابرهة

نةوة وارد  ديشا  مللفا  من اوث آ ف دندي لونتقةام مةن هةل   ومةن ابرهةة. ولكةن الج

البةةوا البقةةا  فةةة الةةيمن نسةةبة لكونهةةا ارض  نيةةة. وعملةةوا اتصةةا ل دةةرية مةةع ابرهةةة. 

وعنةةدما اشةةتبكت الحةةرب قتلةةوا قائةةده  وانضةةموا إلةةى ابرهةةة. فغضةةب ملةةك الحبشةةة لةةذلك 

وارد  قو  لبشية اترا اشتبكت مع ابرهةأ وبعد تسار  ك ير  عاةل إلى الحبشةة. بعةد 

ب عةةةن إردةةال قةةةوال تةةد ابرهةةةة. وبعةةد مةةةول اي كالةة Hellestheaeus لةةك توقةةةف 

Hellestheaeus أ قد تعهد ابرهة ان يردة  دزيةة لملةك الحبشةة الةذي صةار وري ةا بعةد

Hellestheaeus .أ فتوطد ابرهة فة الحك  فة اليمن 

اش دودتنيان قد طلةب مةن األلبة كيف ان اامبراطور البيزنطة يذكر بروكوبيوس

ان يسةاعدوه فةةة  دةومويافع اشةوا  Esimiphaeusومةن الحميةريين عنةدما كةانوا تحةت 

 الحرب تد الفرس. وان على الحميريين ان يتعاونوا مع السرادةنة فةة ارض المةديانيين

لملةك الحبشةة )فة اقصى شبه الجزير  العربية( فة الهجوم على الفرس. ولكن ر ة  ان ا

Hellestheaeus  وملك الحميريين دومويافع اشوا  آنذا  قد وعدا دفير دودةتنيان فةة

عمةة   لةةكأ إ  انةةه لةة  يحةةر  الةةد منهمةةا اي لركةةة بةةذلك ا تجةةاه. وعنةةدما ت بةةت الحكةة  

ألبرهة قد وعد اامبراطور البيزنطة عد  مةرال ان يشةن لملةة  علةى الفةرسأ ولكنةه لة  

والد  قد رت،ب لملة  تد الفرس ا  انسةحب. وهةذه الحملةة ا ا  لة  تكةن يفع   لكأ إ  مر  

  تد مكة ولكن تد الفرس. 

كةان مهمةا بالنسةبة لبروكوبيةوس الةذي  ك   لك يجعلنا ان نرا ان موتو  ابرهةة 

يُعتبر اه  ملر  فةة القةرن السةاةس م. وكةان ُمعاِصةرا  ألبرهةة. فلة  يةذكر عةن موتةو  

لتةة هجمةت علةى دةيش ابرهةة. فلةو كةان قةد لةدث فعةو أ لكةان اهة  تبةر دةذاب الطيور ا

 أ الذي كان له تركيز تاا لتاريخ المنطقة. لملر  بيزنطة م   بروكوبيوس

 قد مات قبل السنة الُمسماة بسنة الفيل أبرهة

أ فهةةو عةةن ابرهةةة يتحةةدث بروكوبيةةوسهنةةا  امةةر آتةةر لوعتبةةار وهةةو انةةه عنةةدما 

بالنسبة له تاريخ لدث فةة الماتةة. ولةيس هنةا  اي تلمةي، علةى ان ابرهةة كةان مةا زال 

.  لك من الملشرال ان ابرهة قد لذي كتب به بروكوبيوس عن المنطقةيعيش فة الزمن ا

(أ 571نة التة بهةا ولةد محمةد )اي دةنة مال قب   لك التاريخ. وفكر  مول ابرهة فة الس

أ هةة فكةر  فقةك دةا ل او  مةن ابةن إدةحاق الةذي التة صارل تُسمى  لقةا بسةنة الفية 
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دنة بعد الهجةر . وان تلةك السةنة ُدةميت بعةام الفية  تحةت اةعةا  ان ابرهةة قةد  051مال 

لهةا توايةق مةن اي زلف على مكة فة  لك عامأ هة فكر  نشال من ابن إدةحاقأ ولةيس 

 مصدر تاريخة. بالعكس فك  الد ئ  تشير على ان ابرهة قد مال قب   لك التاريخ. 

ةرو عةال   Alexander Sima  م ة  ألمةول ابرهةة مي  البال ين هو فة تاريخ مبكِّ

 يعتقةةد ان   فهةوشةةبه الجزيةر  العربيةةعلة  اثاةار ل فةةاأللمةانةأ المخةتد  ا ركيولوديةا

553مال لوالة عام  رهة قداب
654

أ Stuart Munro-Hay. وكذلك بالنسبة للبروفسةور 

وهةةو عةةال  اثاةةار المخةةتد فةةة تةةاريخ إايوبيةةاأ وا ركيولوديةةا فةةة إايوبيةةا ودنةةوب شةةبه 

الجزيةةر  العربيةةة. وكةةان بروفسةةورا  فةةة دامعةةة كةةامبرة  فةةة الدرادةةال اافريقيةةة. وقةةد 

. ُمعتِمدا  على نقش او كتابة منقوشةةم 553وتع تاريخ مول ابرهة لوالة دنة 
655

. وقةد 

 571. ولكن لةيس فةة عةام 553يكون تاريخ مول ابرهة دنتين او اوث دنوال بعد عام 

كما يوة اادوم ان يضعه معتمدين على درة ابن إدحاق. لذلك فحملةة ابرهةة المزعومةة 

 م. هة مخالفة للتاريخ.  571على مكة والموتوعة فة عام 

م. دعة  هنةا  افتراتةا  ان ولةداه  571مال عام  لمبنة على ان ابرهةوا فتراض ا

م. وان الفةرس قةد التلةوا الةيمن  575ومسروق بالتتابع قد لكمةوا بعةده لتةى عةام  يكسوم

يُةدعى دةيف بةن أ الةذي ال الةث تحةت معةدكرب للحميريينعوة  الحك  م. ليث  575عام 

مأ كالتاريخ الذي الت  به الفرس اليمنأ يُشةكك بةه اثن.  575. ولكن وْتع دنة يزن  ي

م 571فبعض البال ين يضع التول الفرس لليمن فة دنة 
656

.  وان ولدا ابرهة قد لكمةا 

م هة السنة التة انتهى بها لك  األلبةاش فةة الةيمن.  571م. فإ ا كان عام  571قب  عام 

 لك بعد ان لك  ابنا ابرهة بعد موته. فان مول ابرهة يكون دابق لةذلك التةاريخ بك يةر. و

أ الةذي يقةول بةان فةة هةذه السةنة اي دةنة Nöldekeونفس هذه الفكر  مليد  من البالةث 

م. هة آتر دنة قد لك  بها ابن ابرهة ال انةأ ول  يص  ابرهة لهذه السنة التةة هةة  571

بزع  اادوم دنة الفي 
657
. 

انه ما عمله تبع )ابو ادعد ابو كةرب( فةة هجومةه  Wellhausen ويقول ولهاوزن

على المدينة ا  على مكةأ قد نُسب اثن انه لدث  برهة
658
 . 

 على مكة  خلو المنقوشات اليمنية من االدعاء في هجوم أبرهة

قةد تحةر   ابرهةةان  ابةدا  تةذكر  أن العصر وما بعدهكتابال المنقوشة القاةمة مالو

- 657فةة عةام  ابرهةةكيةف ان  تسةجِّ  هنا  مة و منقوشةال علةى دةد مةاربفنحو مكة. 

 ـكةان يدعمةه ابةن لة ا  ا تمةرةقةد هةد،  -مةيوةي 545-541بحسب توقيت دابا يعاةل لوالة 

Esimiphaeus  علةةى الةةيمن. لاكمةةا   األلبةةاشنةةه الةةذي كةةان قةةد عيل  أدةةومويافع اشةةوا 

 – 545يعةاةل بةين  دةب ية 662علةى قبيلةة معةد عةام  ابرهةعن انتصار  آتروهنا  نقش 

م 551
659
. 
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ونحن نعل  ان الحميريين قد عاةوا بمساعد  الفرس للحك . فلةو كانةت قصةة تةرب 

طيور قد لداتأ لكان اه  تبةر يسةجلونه. ولكننةا   نةرا اي بالحجار  من ال ديش ابرهة

شةة  مةةن هةةذا القبيةة . كمةا ان هنةةا  تلةةوا  لهةةذا الخبةةر فةة اي كتابةةال إايوبيةةة. فلةةو لةةدث 

 الخبر لسجله ااايوبيونأ لتى بطريقة يبررون بها فش  الحملة. 

الكعبة القصة اإلسالمية تصور بان كل العرب كانت تحج لكعبة مكة، في وقت كانت 

 واحدة من كعبات كثيرة كان العرب يحجون إليها

والحقيقة انه   يمكن ا عتماة على ابن إدحاق. فهو يدلعة انه يلر  منذ عصر آةم 

 ويخلق قصصا أ ولكن بدون اي توايق. فقد ابتد  ابن إدحاق قصةة  انةه عنةدما بنةى ابرهةة

أ كان هدفه لكة يصرف لج العرب من مكة إلى هةذه اْلقُل،ْيسَ الكنيسة فة صنعا أ وادمها 

مكةة. و لةك تةد الحقةائق التاريخيةةأ مةن  إلةىالعرب كةانوا كلهة  يحجةون الكنسية. وكان 

ليث انه كانت هنا  كعبال فة شبه الجزير  العربية اه  مةن كعبةة مكةة. وكةان هنةا  مةا 

. ومةن الطةائفتةرا كانةت تتبةع كعبةة كعبةال ا إلةىاتةافة  أكعبةة رئيسةية 23يزيد على 

 إليةهأ يُحةج   معبةد الشةمال باتجةاه بتةراوكعبة  ي الشةرا .كعبة نجران الرئيسية الكعبال 

م   مكة مع شهر يشبه رمضان.
660
)رب بيت  ي الشةرا(. ويبةدو  ـيُدعى ب ايضاوكان   

كمةا  أمحجا لكافة القبائة  العربيةة األنباط. وكانت هذه الكعبة القريبة من انه كان فة تبو 

بنظةر ك يةر  هةو ع تةر أ. وهنا  الكعبة اليمانية لذي الخلصةةالكوديكييناب يتبين من الكتل 

مةةن البةةال ين. وكةةان لهةةا نظةةام لةةج
661
كعبةةة  ايضةةاا  . وهنةةالطةةائففةةة  اةة  كعبةةة الةةول. 

ان "لعزا دمر  كانت لغطفان يعبةدونهاأ  . فقد  كر ياقول الحمويوكعبة  طفان اليمامة

وكانوا بنةوا عليهةا بيتةا أ وقةاموا لهةا دةدنة "
662
كةانوا  أوا بلةة بةين الحيةر  وكعبةة دةنداة .

إليهاجون يح
663
كةانوا يحجةون اليةهأ يسةمى  ا الكعبةالبيةت  وكان لقبائ  ايةاة .

664
وكةان  .

عةةزا هةةة صةةخر  ولهةةا دةةدنة وبيةةت م ةة  الكعبةةة عةةزا هنةةا  بيةةت 
665

 . وكةةان الطوفةةان

  كتب ا زرقةوالحج لول عزا م   الكعبة. ب  

أ أ ل  يحلوا لتى ياتوا العزافر وا من لجه  وطوافه  بالكعبة  اإفكانوا "

وبنو كنانة  فيطوفون بهاأ ويحللون عندهاأ ويعكفون عندها يوما. وكانت قريش

ودميع مضر. وكان ددنتها الذين يحجبونها بنو  كلها تعظ  العزا مع تزاعة

للفا  بنة هاش ". شيبان من بنة دلي أ
666
   

نرا من  لك ان لج الكعبة فة مكة كان دز ا  من لج للعائلة العربية النجميةة. فلة  

وكةان  يكن الحج للكعبة المكيةة قانونيةا  بةدون تكمية  الحةج لبةاقة كعبةال العائلةة النجميةة. 

وكان له ددنة وكان  بالمشل  )مكان يبعد لوالة دبعة اميال من المدينة(. -هنا  بيت منا 

له صخر أ وله دب ليث يطرلوا هداياه  م   الكعبة.
667
  

أ يقةال لهةا ايضةا كعبةة رتةا . وكعبةة ومن الكعبال المشهور  ايضةا كعبةة رتةى 

دةةقامأ وهةةو بيةةت كةةان للعةةزا فةةة الةةد شةةعاب واةي لةةراض الةةذي يقةةال لةةه دةةقامأ كةةانوا 

. وقال الشهردتانة بانةه كةان هنةا  فةة الةيمن يضاهون به الكعبة. وكعبة رئام فة صنعا 
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مماالة لكعبة مكة. كعبة لعباة  الزهر 
668

وكانت هنا  كعبال بحجةار  دةوةا  يُحةج إليهةا  

 م   كعبة الطائفأ ويطاف لولها.

 تفنيد ألشعار ابن إسحاق التي وضعها في فم شعراء آخرين عن الحملة

وهة قصة لةن  التة دبق و كرناها.قصة ال إدحاقبن ا ولكة يليد القرآن فقد ابتد  

تفةةول علةةى المةةلرتين البيةةزنطيين و  علةةى األلبةةاش. ولكننةةا   نجةةد لهةةا ااةةر فةةة اي 

 كتاباته . 

وهنا  األشعار التة قالها ابةن إدةحاق علةى لسةان الحميةريين بعةدما  ةزل الحبشةة 

فةة وقةت  لغةة قةريشاليمن. وهة اشعار بلغة عربية من عصر ابن إدحاقأ وهةة اصةو 

التةة كانةت فةة زمةن ابةن  نرا البال ين فةة عصةر ابةن إدةحاقأ يقولةون بةان لغةة لميةر

الشةعَر الُمقةال مةن ابةن إدةحاق ومةةن  إدةحاقأ تختلةف عةن اللغةة العربيةة. فينتقةد الجمحةة

  يره والمنسوب لعصور دابقة بهذه الكلمال 

قي  فة النسب ما فوق عدنان و  نجد ألولية العرب المعروفين فنحن   ن"

منها  عربةفهذا الكوم الواهن الخبيث ول  يرو قك  .فكيف بعاة واموة أشعرا  

وقال ابو عمرو بن  .بيتا والدا و  راوية للشعر مع تعف ادره وقلة طووته

أ بلساننا و  عربيته  بعربيتنااليمن اليوم  واقاصة العو  فة  لك ما لسان لمير

فلو كان الشعر م   ما وتع  .واموة مع تداعيه ووهيه عهد عاة علىفكيف بما 

 بن إدحاق وم   ما روا الصحفيون ما كانت إليه لادة و  فيه ةلي  على 

"عل 
669
. 

بةةن العةةو   عمةةرو ةهجريةةة. يستشةةهد بةةاب 232قةةد تةةوفة عةةام  فةةابن دةةوم الجمحةةة

 بةن ادةحق الةذي  ا  معاصةر كةان هجةريأ إ  054و 61عةامة  البصري الذي عةاش بةين

  عن ابة عمرو بن العو هجري. وقد قال ابن تلكان  051توفة عام 

"كان اعل  الناس بالعربية والشعر ... وقال ابو عبيد   كان ابو عمرو اعل  

ية والقرآن والشعر"الناس باألةب والعرب
670
 

فة زمانةه ليسةت بلسةانهأ و   يعترف بان لغة لمير بن العو  ومع  لك فابو عمرو

عربيته  بعربية الناس فة زمانه. فكيف ينسب ابن إدحاق للحميريين شعرا  زمةن الةتول 

فةة  ريشم. ويجعلها مطابقة للغة العربية التة هة اصو لغة ق 525األلباش له  اي عام 

و يره  فة نقد ابن ادحق م. وقول ابة عمرو بن العو  761زمن ابن إدحاق اي لوالة 

ولمير وعاة هو  ال اهميةةأ مةن ليةث ان لغةته  تختلةف  ممن نسبوا اشعارا لعصر اموة

 بيةأ التة نظمت بها األشعار التة نُسبت إلى عصره . اتتوفا كليا عن لغة قريش العر

 ابابية أ ترمةة ونرا ابن إدحاق يذكر شعرا  يةدلعة بةان انةاس قةد  كةروه عةن طيةر

. والحقيقة تلك هة عاة  ابن إدحاق فة ابتدا  شعر مةن نفةس بحجار  من دجي األلباش 

 لغة عصرهأ ويقرنها فة ك  قصة يسرةها. 
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من اه  الم قفين فةة زمانةه انةه كةا ب وةدةال. اعيةد القةارئ  ولقد اعتُبر ابن ادحق

ليةث انةاقش موتةو  المحةداين المسةلمين  Islam in Light of Historyإلةى كتةابة 

وعةةدم مصةةداقية كتابةةاته  مةةن ناليةةة تاريخيةةة. وهنةةا  امةةر آتةةر وهةةو لقيقةةة ان الشةةعر 

امعة الشةةعر الجةةاهلةأ م ةة  لمةةاة الجةةاهلة قةةد لحقةةه تزويةةرأ و  يودةةد اي مصةةداقية لجةة

ونسةبها لحميةر بعيةدا  الراوية. فك  يكون شعر ابن إدحاق الذي ابتد  شعرا  فة لغة قريش

 عن المصداقية.

    لتصالتفنيد شعر ابن إسحاق الذي نسبه المية بن أبي 

بةر ولو كانت القصة قد لدات فعو  لراينا لها صةدا كبيةر مةن شةعرا  مكةة كةاه  ت

لدث فة تاريخه . ولكننا   نجد شي ا  من هذا القبي . فك  ما نجده هةو اةلعةا  ابةن إدةحاق 

ان امية ابن ابة الصلت قال شعرا  عن  لك. ونوة ان نفحد هذه األبيال التة نسةبها ابةن 

  مية  ادحق

  إن آيال ربنا ااقبال      يماري فيهن إ  الكفورُ  

  والنهار فك    مستبين لسابه مقدورتلق اللي  

  ا  يجلو النهار رب رلي    بمها  شعاعها منشور

  بالمغمس لتى   ظ  يحبو كانه معقور لبس الفي 

  كبكب محدور  زما للقة الجران كما قطر    من صخر

  لوله من ملو  كند  ابطال    موويث فة الحروب صقور

وا دميعا    كله  عظ  داقه مكسورتلفوه ا     ابذعرا

بور) يقصد هو ( ك  ةين يوم القيامة عند هللا   إ  ةين الحنيفة
671
 

أ ادةزا   مةن افكةار ابةن لتصةاليحوي هذا الشعر الذي ينسبه ابن إدحاق  ميةة بةن 

تتنةافى مةع ادةلوب الجيةوش  الوالةد كآلةة الهةدم والحةرب. وهةة إدحاقأ م   فكةر  الفية 

ااايوبية التة كانت تحوي فرقا  تقوة عدةا  كبيرا  من الفيلة. اة  فكةر  ان الفية  "ظة  يحبةو 

ان الفية  صةار يهةرولأ ومةرال يقعةد كانةه معقةور.  كانه معقور"  وهة فكر  ابن ادةحق

وهةةة عاةتةةه كمةةا اكةةدل  كلهةةا تةةدل علةةى ان ابةةن إدةةحاق قةةد افتعةة  شةةعرا  لكةةة يليةةد دةةرةهأ

 البال ون فة زمانه. 

وهنا  آية قرآنية فة الشعر المنسوب  مية "ك  ةين يوم القيامة عنةد هللا   إ  ةيةن  

ْدَومُ بور". واثية القرآنية هة  " الحنيفة ِ اْاِ يَن ِعنَد هللا، واثية  3" دور  عمران اي إِن، الدِّ

ِ بن مسعوة كان به ". نعل  بان مصحف ا09 يَن ِعنَد هللا، الحنفية" فكان ابن إدحاق ما إِن، الدِّ

"اََلبا األَةيان إلةـى زال متاارا  فة  لك المصحف. وايضا هنا  قول محمد فة لديث له  

هللال الحنيفية السْمحةُ"
672

. من الواتة، ان عنةدما اراة ابةن إدةحاق ان يللةف هةذه األبيةال 
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أ قد كان تحت تااير آيةة دةور  عمةران ولةديث محمةد هةذا. لتصال وينسبها  مية بن ابة

ر افكار محمد. لتصالليث ان امية ابن   ل  يكن مسلما  لكة يكرِّ

هجري هةو  050هنا  امر آتر يستحق ا عتبار  وهو ان ابن إدحاق المتوفة عام 

ه . فموتةةو  م ةة  هةةذلتصةةالاول مةةن ادتشةةهد باألبيةةال هةةذه التةةة نسةةبها  ميةةة بةةن ابةةة 

األبيةال هةةو هةام دةةداأ فلةو كةةان مودةةوةا  قبة  ابةةن إدةحاقأ  دتشةةهد بةه المسةةلمون تاييةةدا 

 للقرآن.  لك ده  وات، يدل على ان ابن إدحاق هو كاتبه. 

   تفنيد لشعر ابن إسحاق الذي نسبه لرؤبة بن عجاج  

التميمةةأ الرادةز مةن اعةراب وقد  كر ابن إدحاق شةعرا  آتةر لرالبةة بةن العجةا  )

هجري. وقد ولد هذا الشاعر فة اادةومأ ولةذلك    045(أ وهو مسل  توفة عام ر البص

يةةدلعة ان هةةذا  لةةدكتور كامةة  النجةةاريمكةةن اعتبةةاره شةةاعرا  مةةن شةةعرا  الجاهليةةة. ولكةةن ا

الشعر قةد قية  قبة  القةرآن. األمةر الةذي يكشةف تلةو الخرافةة القرآنيةة مةن اي شةهاة  مةن 

دةنة مةن هجةر  محمةدأ  045وا فة شعر شاعر مال بعد الشعر الجاهلةأ لتى انه  تمسلك

وعاش لياته فة منطقة البصر  بعيدا  عن منطقة مكة التة قي  ان القصة لدات فيها. هذا 

إ ا دلمنا ان شعر رالبة بن عجا  هو اصةي  ولة  يللفةه ابةن إدةحاق نفسةه. واثن لننةاقش 

 هذه األبيال المنسوبة لرالبة  

و لعبت طير به     من دجي  ترميه  لجار     ومسه  ما مس اصحاب الفي "

".. ابابي 
673
 

 :ونق  عنه كذلك القرطبة

ولعبت طير به     ترميه  لجار  من دجي    الفي  ومسه  ما مس اصحاب

فصيروا م   كعصف ماكول   ابابي 
674

  

يقولةه القةرآنأ لكةة نضةع التمةا   ان  لةك تعليقة  نوة ان نرا تعابيرا  مختلفة  عما 

". الشعر اصةلة ولة  يللفةه ابةن إدةحاق لتاييةد القةرآن.  لةْظ مة و تعبيةر "اصةحاب الفية 

او األلباش. ولكنه ادتخدم التعبير القرآنة  فكان باألولى للشاعر ان يقول اصحاب ابرهة

". اة  "تةرميه  بحجةار  مةن دةجي " هةو فََعةَ  َرباةَك بِاَْصةَحاِب اْلفِية ِ اَلَْ  تََر َكْيةَف الُممي،ز. "

ي    مطابق لآلية القرآن " ن ِدجِّ ". ا  "ولعبةت طيةر بهة  ابابيةْ " مةاتو   تَْرِميِه  بِِحَجاَر   مِّ

ا اَبَابِية َ من" " وهةة مماالةة  ة  كعصةف مةاكولفصةيروا م". اة  قولةه "َواَْرَدَ  َعلَْيِهْ  طَْير 

ةاُْكول  لآليةة القرآنيةة " ". فةو يحتةا  األمةةر لمزيةد مةن اااباتةال مةةن ان فََجَعلَهُةْ  َكَعْصةةف  م،

 الكاتب قد كتبها تحت تااير القرآن. 

ان لاةاةةة م ةة  هةةذه لةةو لةةدات  دةةتحقت فةةة ان تُةةذكر مةةن عةةدة كبيةةر مةةن شةةعرا  

ب مةن اادةوم. فتكةون اك ةر لاةاةة ةراماتيكيةة الجاهليةأ تاصة ألنها منسوبة لزمان قري

قد لدات فة شبه الجزير  العربية. ولكن محاو ل اادوم توايقها من شاعر مسةل  مةال 
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دل علةى عجةز المسةلمين يهجريأ ومن ابيال وتعها ابن إدحاق فة ف  اميةأ  045دنة 

 ان يجدوا لها توايقا  فة الشعر العربة الجاهلة. 

 ثنيين على جيش مسيحي؟ ولماذا لم يتداخل هللا عندما شنع القرامطةهل هللا ينصر الو

 بالكعبة واخذوا الحجر األسود؟!

الةذين كةان لهة   وانةة قةريشكيةف ينصةر هللا هنا  شي ا هاما لوعتبةار  وهةو  ولكن

ومنا  والعزا. كيف ينصره   صنما فة الكعبةأ اتافة لهب أ وكانوا يعبدون الول 361

رد  مسيحة. ونحن نعل  كيةف التجةا المسةلمون  الحبشة بقياة  مسيحةعلى الملمنين من 

ان يهةدم الكعبةةأ لكةان  فة هجرته  األولى للحبشة الذين آووه . ولو فعو  قد قصةد ابرهةة

س امرا تطيرا أ إ  كةان بمقةدور القرشةيين إعةاة  . فهْدم الكعبة ليقد فع  اق  من القرامطة

بنائهةةا بطريقةةة افضةة  فةةة اي وقةةت شةةا وا. ولةة  يكةةن لةةيه ل ابرهةةة الحجةةر األدةةوةأ الةةذي 

يعرف ان كعبال شبه الجزير  العربية كانت تحوي الجارا  م له. ولكن ما فعله القرامطةة 

هللا قةد نسةة ان يردة   فة اتذ الحجر األدوة وقت  الحجا  هةو األمةر األتطةر.  يبةدو ان

 تلك الطيور تده . 

تد  م.( دار ابو الطاهر القرمطة 929هجري )  307بالنسبة للقرامطة. ففة دنة 

مكةة مةع  اميةر إليةهوعنةدما تةر   .وقلع باب البيةت أوقت  الحجا  لتى فة المسجدأ مكة

وةفةن آتةرين  ألقتلةى فةة ب ةر زمةزمقتله  وطرل ا أيسترلمون منه األشرافدماعة من 

 طاهر القرمطة فة الكعبة ومكة   ابوعن ما عم   فة المسجد. ويكتب ابن تغري برةي

"وفيها دير المقتدر ركب الحا  مع منصور الديلمةأ فوصلوا إلى مكة دالمين. 

فقت  الحجيج قتو  ريعا فة  .فوافاه  يوم التروية عدو هللا ابو طاهر القرمطة

 أامير مكة وقت  ابن محارب .فجا  مكة وفة ةات  البيت الحرام لعنه هللا

قتلع الحجر األدوة واتذه وطرل القتلى فة او .وعرا البيت وقلع باب البيت

إلى هجر  ا  عاة .وفع  افعا    يفعلها النصارا و  اليهوة بمكة .ب ر زمزم

فدام الحجر األدوة عنده  إلى ان رة إلى مكانه فة توفة  .ومعه الحجر األدوة

ودلس ابو طاهر على باب  .المطيع على ما دياتة  كره إن شا  هللا تعالى

الكعبة والردال تصر  لوله فة المسجد الحرام يوم التروية الذي هو من 

 اشرف األيام وهو يقول  

  انا     يخلق الخلق وافنيه  اناانا هلل وباهلل

فبال فرده  أإلى لاشية الطواف وهو راكب دكران وةت  رد  من القرامطة

وكانت إقامة  .ا  ترب الحجر األدوة بدبوس فكسره ا  اقتلعه .عند البيت

القرمطة بمكة الد عشر يوما "
675
  

أ عارتةا  علةى لةاك  مصةر آنةذا  الخليفة الفاطمة تودلك وبعد مضة عشرين دنة

 05مبلغا  كبيرا  من المال فيما لو اعاةوا الحجر األدوة. ولكن قد اعاة القرامطة  القرامطة

من الحصى الصغير أ مدلعين انها بقايا الحجر ا دوة. والحقيقة ان تلك الحصةى   تمةت 

قرامطة طمعوا فة عرض المالأ وهة    شةك بصلة للحجر األدوةأ ولكن من ليث ان ال
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ف المسةلمون عليةه انةه لةيس الحجةر  قد افنوا الحجر األدوةأ فلو اعاةوا لجرا آتةرا لتعةرل

 األدوة الذي كان فة مكة. لذلك اردلوا مجموعة لصى مدلعين انها بقايا الحجر األدوة.

انوا يحةةةاربون الفةةةرائض كةةةان تةةةدمير اادةةةوم. فكةةة ومعةةةروف ان هةةةدف القرامطةةةة

اادومية من لج وصيام وصو أ ومنعةوا تلةك الفةرائض فةة المنةاطق التةة كانةت تحةت 

اعتقةةاةه  دةةيطرته . وكةةانوا يحرقةةون الجوامةةع. وكانةةت عقائةةده  مغةةاير  لإلدةةومأ منهةةا 

فكيةةف يسةةكت هللا لهةة  عنةةدما ياتةةذون الحجةةر األدةةوة  بالتجةةاب هللا فةةة صةةور  البشةةر.

 له  الطيور لتضربه  بالحجار . يرد   ويحطمونهأ و 

 الذين ضربوا الكعبة بالمنجنيق لم يحارب هللا األمويين

تةةرب األمويةةون الكعبةةة  فقةةد .الوليةةدين الةةذين شةةنلعوا بالكعبةةة لةة  يكةةن القرامطةةة

تين والرقوهاأ و لك بقياة  الحصين بن النميةر  .فةة زمةن يزيةد بةن معاويةة بالمنجنيق مرل

ا  بن يودف ال قفة ارد الذي  أوالمر  ال انية كانت فة زمن عبد الملك بن مروان  الحجل

 . لمحاربة عبد هللا بن الزبير

أ لقتةال زيد بن معاوية ديشا  بقيةاة  الحصةين بةن النميةري ارد هجري  64فة عام ف

ن فة الكعبة بن الزبير عبد هللا فقام الجيش بمحاصر  الكعبة وتةربوها لتةى  .الذي تحصل

 إلةى الحجا  بن يودف ال قفة هجري ارد  عبد الملك بن مروان 73الترقت. وفة عام 

مكةة مجاعةة  اهة فاصةاب  .بن الزبير ولاصر مكةة عبد هللاوانتصر على ديش  أالحجاز

وصةار يضةرب  قبةيس ابةةالحجا  المنجنيةق علةى دبة   بعظيمة بسبب الحصار. ونص

بةن الزبيةر هةةو  عبةةد هللاسةلمين يعتبةرون الكعبةة بةالمنجنيق لتةةى الترقةت.   شةك بةةان الم

 األربعةةالخليفة الشرعةأ نسبة لنسبه وتمسكه فة مباةئ الخوفة التة دار عليهةا الخلفةا  

مةرتين. فكيةف نجعة  هللا يقةف  الرقةت. ولكن ل  يقف هللا معه و  مع الكعبة التةة األوائ 

المةلمن بةاهللأ بينمةا  ابرهةةب دةيش ويردة  لهة  الطيةور لتضةر ابرهةةمع الةوانيين زمةن 

أ األدةةوة يشةةنعون بالكعبةةة وبةةالحجر م ةة  القرامطةةة لإلدةةومأعنةةدما المقةةاومون  يسةةكت

      يحرقون الكعبة. اادوممون للخوفة الحقيقية بحسب قاوِ المُ  األمويونوعندما 

فقةك ينقصةها توايةق تةاريخةأ  وتربه من لجار  تحملها طيور لةيس وقصة ابرهة

ر ةة  انهةةا موتةةوعة  فةةة عصةةر لواةاةةه الرئيسةةية ُمغطةةا  مةةن المنقوشةةال والملرتةةون. 

ولكن محتواها يدل على انها قصة  قد ُلبكت فة عصر تلةف مةول محمةدأ و لةك لتبريةر 

محاربة المسيحيين فة الشةرق األودةك. وفةة القصةة مبةاةئ تخةالف صةفال هللا فةة عةدم 

قبةة   516معبةةد وانةةة. إ  ان هللا الةةذي تسةةب،ب فةةة هةةدم هيكةة  دةةليمان عةةام وقوفةةه لحمايةةة 

الةوانيين آنةذا أ و لةك عنةدما ابتعةد اليهةوة عةن عباةتةه وةنلسةوا  الميوة على يد الكلدانيين

صةن . وفةة ةاتلهةا  361الهيك  بوتع بعض األصنام بهأ كيف يقف فة لماية كعبة بها 

ومنا  والعزا؟ فة وقت كان يحاربها ديش مسةيحة  لة. ويُعبد بها الولهب  وإداف ونائ

تتضارب مع صفال هللا فة عدم تحمله األصنام ومحاربته ألي  ملمن به؟! ان قصة الفي 
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شعب يتمسك بها لتى لو كانوا اصو شعبا  عابدا  ينتمة إليهأ كما كان الشعب العبةري فةة 

 القدي .العهد 
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  اادرا 
 محمد لهيكل القدس  إسراء

 اإلضافات على القرآن هي حقيقة تاريخية 

بصةور   األمةويوفةة العصةر  األودةكبعد ان الت  المسةلمون منةاطق فةة الشةرق 

إصةدار النسةخة التةة اعتمد عليه ع مان بةن عفةان فةة الذي  تاصةأ وصار قرآن لفصة

الةةذين عيةنه  ع مةان لهةةذه المهمةةأ تحةت التمحةةيد  اثتةرينمةع  زيةد بةن اابةةت اصةححه

 األمةورتصةحي، القةرآن ولةذف اهميةة  األمويةونوالنقد من المسةيحيينأ قةد راا الخلفةا  

نة او اتةةافة آيةةال تخفِّةةف مةةن وطةةا  آيةةال اتةةرا  ال معةةا التةةة كانةةت موتةةو  انتقةةاة.

ترافيةةة واتةةحة او معةةانة  يةةر منطقيةةةأ كمةةا آيةةة السةةجد  التةةة دعلةةت بُعةةد األرض عةةن 

 71السما  يعاةل مسةير  الةف دةنةأ فاتةيفت آيةة اتةرا وهةة مةن دةور  المعةار  رقة  

 الف دنة.  51أ التة تجع  بُعد األرض عن السما  مسافة 4واثية 

ة تلك اثونة ل  يقبلةوا فةة وهنا  ةوافع اترا اتافة اثيال. وهة ان المسلمين ف

تطبيق تشريع  ير منب ق من القرآن او منسوب أللاةيث محمد. األمر الذي دع  الخلفةا  

ان يضيفوا آيال فة القةرآن والاةيةث ينسةبوها لمحمةدأ و لةك ألدة  تلةق تشةريع ينادةب 

  لادال األمة. 

هةةاأ اةة  الخةةرو  فةةة فةةة دمةةع المصةةالف بحجةةة تنقيح األمةةويينور ةة  ديادةةية 

بعةد تنقيحةه والنسةخ منةهأ  إليهةاالذي اُعيد  ان مصحف لفصة إ مصالف دديد  منقحة. 

مةن  نسةخة لفصةة يُردةع إلةى صةار إ فة تطةوير القةرآن.  األمويينتطة  امامكان عائقا 

 مصةحف يتلفةون األمةويين ان. وكةان   بةد اثيةالالحكة  فةة من اد  ك ير من المسلمين 

الةذي كةانوا  أفة الحك  فة قةرآنه  إليهان   يكون هنا  مصحف يُعاة  اراةوا إ ا ألفصة

اثيةة األولةى مةن دةور  م ة   أويزيةدون آيةال اثيةالأينقحونه ويطورونه ويحذفون منه 

  07اادرا  وهة رق  
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الذي  األقصىالمسجد  المسجد الحرام إلى منليو "دبحان الذي ادرا بعبده 

 بركنا لوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير" 

        .بُنة فة عصره  األقصى  ان المسجد لنع إ 

ونسةةتطيع ان نةةرا ان إتةةافته  لآليةةة فةةة دةةور  المعةةار أ والتةةة اراةوا بهةةا ان  

لةى األرض بمسةير  الةف التةة تتحةدث عةن بُعةد السةما  عفة دور  السجد   يوازنوا اثية

دةةنة ممةةا يحتادهةةا المةةواطن  الةةفخمسةةين عةةامأ فجعلوهةةا فةةة اثيةةة فةةة دةةور  المعةةار  ب

أ هة ةلي  آتر على الدوافع التة كانةت ورا  اتةافة المعاصر له  ان يسيرها على قدميه

  اثيال للقرآن.

من وقد كانت نسخ القرآن قد تعدةل واتتلفت فة زمن الخلفا  الراشدينأ تاصة ز 

أ وقةرآن لمودةى األشةعري فةة البصةر أ ع مانأ إ  ظهةر قةرآن  بةن مسةعوة فةة الكوفةة

كةان هةذا المية  فةة عصةر . فإ ا وقرآين ك ير  فة الحجازأ م   قرآن علة وقرآن عائشة

فةةة تغييةةر القةةرآنأ كةة  بةةالحري زمةةن  وعصةةر ع مةةان بكةةر وايضةةا فةةة عصةةر عمةةر ابةةة

الذين كانوا يشةعرون فةة منافسةة عظيمةة مةن الهاشةميين فةة موتةو  السةلطة  .األمويين

الدينية والحك . فعبد هللا بن الزبير كةان قةد اةار تةده  فةة مكةة. فكةان هنةا  تطةر الحةج 

الذي دوف يجع  من الهاشميين الساكنين فة مكةة قيمةة عظيمةةأ وادةتقطابا  مةن الحجةا  

ة السيطر  على اادوم. لةذلك كانةت الحادةة إلةى تلةق ادةتقطاب لقضيته  وطمولاته  ف

أ الةذي بنةاه األمويةون فةة القةدس. وهنةا  ايضةا بعةض ةينة للحةج نحةو المسةجد األقصةى

اثيال القرآنية التة كانت لصال، اه  البيتأ الذين ه  عائلة محمد والمنحدرين من ابنتةه 

ة طالب. لذلك   بد من لذف تلك اثيال. ر ة  انهةا مةا زالةت فاطمة وزودها علة بن اب

  مودوة  فة القرآن الشيعة. 

ان  ابةن عمةر عبةد هللاعلةى المدينةة طلةب مةن  لذلك بينما كان مروان بن الحك  واليا  

بشد  طلبه ضتفأ فرلفصةاتته يعطيه مصحف 
676
مةروان طلبةه ولكن بعد موتها اعاة  .

 .األمويونفاعطاه  لك المصحفأ واتلفه  أابن عمر عبد هللا إلىالرئيسة 

 اادةوميةبةه. فبةين الشخصةيال  مسةل    امةر األمةويينوتنقي، القرآن وتطويره زمةن 

)ولةةد فةةة الطةةائف . نةةذكر الحجةةا  بةةن يودةةف ال قفةةة أحةةت و يلةةرل آيةةال قرآنيةةةالتةةة نقل 

 واليةةا   اصةةب،اةة   أوكةةان شخصةةية عسةةكرية قويةةة أمةةيوةي( 704-661وعةةاش بةةين دةةنة 

للعةةراق. فبحجةةة تحسةةين وتنقةةي، اللغةةة العربيةةة للقةةرآن وبسةةمال بةة  بتكليةةف مةةن الخليفةةة 

آيةة قرآنيةة.  00 األقة علةى  وابنةه الوليةدأ قةد  يلةر الحجةا  عبد الملك بن مةروان األموي

تة تعترف بان الحجا  بن يودف ال قفة قد دمع مصالف القرآن ال اادوميةوالمصاةر 

كتةةةاب المصةةةالف مةةة و  تعةةةديول.  ى القةةةرآنفةةةة زمانةةةهأ وادةةةرا علةةة  مودةةةوة كانةةةت

للسادستانة يتطرق لذلك
677

د لقيقة بياري تلكِّ ألا ابراهي . كذلك فان المودوعة القرآنية 

ك ير  اشيا منه  وادقكحجا  قد دمع مصالف القرآن ان ال
678

ويقةول السادسةتانة ان .  

لرف 2111قد زاة فة المصحف  عبيد هللا بن زياة
679
. 
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 " قد أسري به إلى "المسجد األقصى ادعاء القرآن ان محمدا  

" فةةة وقةةت قةةد بنةةة ىقةةد ادةةري بةةه إلةةى "المسةةجد األقصةة اةعةةى القةةرآن ان محمةةدا  

  .المسجد األقصى بعد مول محمد ول  يكن هنا  هيكو "بيت مقدس" فة اوروشلي 

 نقرا فة دور  اادرا  واثية األولى 

َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد اأْلَقَْصى" ال،ِذي  ُدْبَحاَن ال،ِذي اَْدَرٰا بَِعْبِدِه لَْيو  مِّ

ِميُع اْلبَِصيرُ  بَاَرْكنَا َلْولَهُ لِنُِريَهُ ِمْن آيَاتِنَا  "إِن،هُ هَُو الس،

والمسجد الحرام هو كعبة مكة. والمسجد األقصى ل  يكن مودوةا  اانا  ليا  محمةد. 

  ان لةنع مين آنةذا . إ اصب، ابعد ُمسجد قةد بُنةة مةن المسةل وبعد بنائه فة العصر األموي

 61عةام  إ  بنةاه الخليفةة عبةد الملةك بةن مةروان أاألموي عصرالبُنة فة  األقصىالمسجد 

فةةة الفتةةر   مةيوةي. اةة  اكمة  البنةةا  الخليفةة الوليةةد بةن عبةةد الملةك 617هجةريأ اي دةةنة 

دةنة مةن مةول  11م. اي بعةد اك ةر مةن  704-719هجريأ اي عام  96-91الواقعة بين 

 محمد.  

قبة   516على موقع هيك  دليمانأ الذي كان قد هُدم عةام  لقد بنة المسجد األقصى

دةنةأ بنةوا الهيكة  مةن  71سبيون بعد لةوالة الم . ولكن عندما عاةالميوة من نبوتذنصر

ق.م. ولكةن  01ا ول بنا ه من دديد عام  دديد بصور  متواتعة. واعاة الملك هيروةس

مةيوةي فةةة لملتةةه المشةةهور  تةد اوروشةةلي . ولةة  يعةةد  71الرومةةانة عةةام  هدمةه تةةيطس

ن محمةد ومةا قبلةه مةن قةرون. فنسةتنتج ا ا  ان بنااله بعد  لك التاريخ. ول  يكن مودوةا  زمة

أ اي بعةد 690أ قةد اتةيفت علةى القةرآن بعةد عةام 0أ واثيةة 07دور  اادرا أ اي رق  

 بنا  المسجد األقصى.

 71عةام  عدم إعاة  بنا  هيك  القدس لقيقة تاريخية معروفة. فبعد هدمه من تةيطس

ان يبنةة  363عام  Julian II مبراطور دوليان ال انةميوةي ل  يُبنى لآلن. لقد لاول اا

الهيك أ و لك فة محاولته فة تشجيع ةيانال  ير المسيحيةأ ولكنه فش  فةة إعةاة  بنائةه. 

 Historia( فةةةة كتابةةةه المعةةةروف بةةةـ 411 – 451) Sozomenفقةةةد كتةةةب المةةةلر  

Ecclesiasticaعةةةن فشةةة  دوليةةةان ال ةةةانة فةةةة إعةةةاة  بنةةةا  الهيكةةة أ كةةةذلك المةةةلر   أ

Ammianus Marcellinus -وكةان الفشة  -ملر  رومانة من القرن الرابع مةيوةي .

فة البنا  بسبب نشوب النار عند األدادال. فل  يستطع العمال ا قتةرابأ والةبعض مةنه  

لحقه لروق  لتى ان المكلفين فة البنةا  ترادعةوا عةن البنةا . والةبعض يعةزي الفشة  فةة 

  لحدوث زلزال وترةة اليهةوة بالنسةبة للمشةرو . ولكةن المةلرتين المسةيحيين بنا  الهيك

قد عزوا  لك إلى تدات  إلهة
680
 . 

تقول لنا المصاةر التاريخية انه عندما الت  المسلمون مدينة القدسأ وددوا الموقةع 

يةف الذي كان مبنيا  عليه الهيك  فة الماتة مهجورا  وملي ا  بالنفاية... فامر عمةر فةة تنظ

الموقع ليث صللى هنا 
681

 اوروشةلي انه عندما التة  المسةلمون مدينةة  وات، ا ا  . من ال

 . بالزبالة والفضول  ا  ل  يكن هنا  هيك  مبنة. وكان موقعه ملي
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 ف متعددةاآيات أضيفت على القرآن ألهد

ليس فقك هذه اثية القرآنية قد اتيفت على القرآن بعد وفا  محمدأ ولكن هنا  عةد  

  6واثية  91ل اتراأ م   اثية فة دور  البينة اي رق  آيا

ـٰ َِك  َوالُْمْشِرِكيَن فِة نَاِر َدهَن،َ  َتالِِديَن فِيهَا إِن، ال،ِذيَن َكفَُروا ِمْن اَْهِ  اْلِكتَابِ " اُولَ

 ".  هُْ  َشرا اْلبَِري،ةِ 

لمون يحتلةون الشةرق األودةكأ و لةك هذه اثية قةد اتةيفت للقةرآن عنةدما بةدا المسة

لتبرير الحرب تد المسيحيين. واثية األولةى فةة دةور  اادةرا  تةدل بوتةول علةى ان 

القرآن ل  يستنزله محمد ولدهأ ولكن كان هنةا  آتةرون عنةده  اهةداف اتةرا واتةافوا 

 آياته  القرآنية. 

 سهو المنقح للقرآن ومحاولة المسلمين الخروج من المأزق  

فة تطةـا دةوهري؛ ففةة  نرا وقو  الذي صح، القرآن فة العصر األموي وهكذا

م ةليو  على إدرا  "أ إ  بال محمد على البراقأ فاته ان يذكر "بيت المقدس ر بته ان يقدل

ق، "المسةةجد المكةةان بعةةد ان بُنةةة بةةه المسةةجدأ يُةةدعى "بالمسةةجد األقصةةى".  فةةذكر المةةن

" بدل "بيت المقدس". فهذا العدة والد  من اةلة ك يةر  تكشةف تطةوير القةرآن مةن األقصى

 .  األمويين

فةة اثيةة    بعض المسلمين للخرو  من هذا المازق يةدلعون بةان المسةجد األقصةى

موقع هيك  دليمان. ولكن اثية القرآنية تتكل  عن مسجد معين  يتكل  عن البنا أ ولكن عن

م. واثيةة تقةول بةان محمةدا  قةد  690وهو المسجد األقصىأ والذي راينا انةه قةد بُنةة عةام 

ادةةري بةةه مةةن مسةةجد إلةةى مسةةجد. اةة  اثيةةة تقةةول بةةان هللا "قةةد بةةار  لولةةه". ُمميِّةةزا بةةين 

المدينة ليث بُنة المسةجد. إتةافة لتفاصةي  المسجد الذي ادري إليه محمد وبين الموقع و

قصة ا درا  التة دوف ناتة على ِ كرها  لقا أ والتة تجع  محمد ان يربك البراق فة 

ةن محمةد مةن وصةف  باب المسجدأ ا  يضع دبري  صور  البنةا  علةى دناليةهأ لكةة يمكل

 بنا  المسجد للقرشيين.

 يمان كان موجودا  في زمانهمإيمان بعض الجاهليين بان هيكل سل

بعض من دكان الجاهلية زمن محمد الذين كانوا يميلون لتصديق الخرافةالأ كةانوا 

يلمنةةون بةةان هيكةة  دةةليمان كةةان مةةا زال مودةةوةا  فةةة زمةةانه . وكةةانوا يدعونةةه "بيةةت 

يلمنةون  وكةانوا . Bet ha Miqdash". وهذا ا د  العربةة مشةتق مةن العبريةة المقدس

بةان هنةةا  بيةةَت عبةةاة  مودةةوة فةةة زمةةانه  فةةة اوروشةةلي  قةةد بُنةةة مةةن دةةليمان. فادةةتخدام 

 فة قوله  إليها امرال القيس اشارالتسمية )بيت المقدس( قد 

 ياتذن بالساق والنسا فاةركته

 كما شبرق الولدان اوب المقدس
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   .دم بيت المقدسخالذي ي و)اوب المقدس( هنا بمعنى اوب الراهب

قك الجاهليون هيك  دةليمان بالمسةجد األقصةىأ ولكةن ببيةت المقةدس.  س ِّ ولكن ل  يُ 

" قب  مرللة بنائةهأ و لك رةا  لمحاولة المسلمين إيجاة ل  لذكر القرآن "المسجد األقصى

مكة. و  نجد  كرا  لتعبير مسجد اقصى فة الشعر العربةة إ  يقولون ألنه ابعد مسجد عن 

الجاهلة او مصاةر اترا  ير األلاةيث التة   شك ُكتبت بعد بنا  المسجد األقصى من 

. كذلك ل  يكن هنا  بنا  لهيك  فة القدس تحت اد  مسجد األقصى او لتى بيت األمويين

 .  المقدس

 "افات جاهلية عن "بيت المقدسخر

وقةةد قامةةت ترافةةال لةةول هةةذا الهيكةة  المزعةةوم فةةة زمةةانه أ منهةةا ترافةةال لةةول 

. ونحةن نةرا بةان الخرافةال اادةومية المسةجد األقصةى الصخر  التة بُنة لولهةا  لقةا  

ى ترافةال داهليةة دةابقة. ومةن هةذه الخرافةال ان الصةخر  " قائمة  علعن "بيت المقدس

فة "بيت المقةدس" معلقةة  بةين السةما  واألرض. اعتقةد بةان ا مةام ابةو بكةر العربةة كةان 

 تحت تااير ترافال داهلية دابقة عندما وصف الصخر  

دك صخر  قائمة شع ا  و فإنهامن عجائب هللا تعالى  صخر  بيت المقدس"

الذي يمسك السما  من  إ أ قد انقطعت من ك  دهة   يمسكها األقصىالمسجد 

المغار  التة  -صخر  المقدس اي-..  ومن تحتها  بإ نه إ  األرضان تقع على 

وامتنعت من لهيبتها  واألرضفهة معلقة بين السما   اي أانفصلت من ك  دهة

ان تسقك علة بالذنوبأ ا  بعد مد  ةتلتها  اتافكنت  ألنةمن ان اةت  تحتهاأ 

العجب العجابأ تمشى فة دوانبها من ك  دهةأ فتراها منفصلة عن  فرايت

أ وبعض الجهال اشد شة و  بعض  شة  األرضأ   يتص  بها من األرض

"انفصا  من بعض
682
    

السةما   محمد انه لمةا دلةس علةى الصةخر  مالةت بسةبب انهةا معلقةة بةينولقد اةلعى 

واألرض
683
يخةر  مةن تحةت هةذه  األرض  بعض العرب ان ك  الما  العذب فة وتخيل . 

   الصخر  الخرافية

وينبع من تحت  إ ما من ما  عذب   كعب ابةبن  ابةففة العرائس قال 

األرضالصخر  ببيت المقدس ا  يتفرق فة 
684
   

تةةة كانةةت تةةلمن بةةان هيكةة  كانةت هنةةا  ا ا  بعةةض دماعةةال دةةا دة فةةة الجاهليةةة ال

دةةليمان كةةان مودةةوةا  فةةة زمةةانه أ وانهةةا لقيقةةة   يمكةةن ةلضةةها. وقةةد تةةاار محمةةد بهةةذه 

 الجماعال.
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 محمد يد عي انه زار هيكل سليمان كبناء وليس كموقع 

 

عنةةدما نتتبةةع وصةةف محمةةد لليلةةة التةةة اةلعةةة بهةةا انةةه اُدةةري بةةه إلةةى هيكةة  القةةدسأ 

بنا  مودوة فة زمانهأ ولةيس فقةك موقةع الهيكة  الةذي  لقةا نتحقق من انه كان يفكِّر فة 

أ ان محمةدا  قةد اةلعةى انةه بينمةا عليه. فكما نرا فة دير  ابةن هشةام بُنة المسجد األقصى

كةان هنةا  وهةزه بقدمةه. اة  اتةذه إلةى بةاب كعبةة مكةة ليةث  كان نائما قد اتى إليه دبري 

فةة  ليوان مجن، وهو البراق. فامتطى محمد البراق مع دبري أ وطارا إلى بيت المقةدس

القدس
685
. 

أ قد اواةق البةراق بالحلقةة التةة واةلعى محمد انه عندما وص  إلى باب بيت المقدس

 بباب بيت المقدس  

"بالحلقة التة بالباب فاواقتهأ بيت المقدس إلىا  انتهيت "
686
   

. وات، انه اةلعى انه طار من باب الكعبة إلى  لظ انه يتكل  عن باب بيت المقدس

ف علةى ابةراهي   بةاب بيةت المقةدس. واة عةى انةه عنةدما ةتة  ةاتة  بيةت المقةدس قةد تعةرل

 . وانةةه قةةد امل بهةة  وقةةاةه  فةةة ومودةةى ويسةةو  بةةين دمهةةور مةةن األنبيةةا  كةةانوا هنةةا

الصو 
687
. 

فةةة القةةرن ال الةةث  هنةةا  تقليةةد واتةة، مةةن محمةةد لمةةانةأ ملدةةس الديانةةة المانويةةة

انه قد عر  للسما أ وفة مزمور مةانوي نقةرا ان دميةع األنبيةا   ميوةيأ فقد اةلعى مانة

قد ادتمعوا  دتقبال مانة وانه لياه 
688

اةلعى محمد بنفس اةعةا  مةانةأ ولكنةه اظهةر . و

". كمةا نةرا مةن دةير   كبريائه ورفعته فوق األنبيا . وك   لةك لةدث فةة "بيةت المقةدس

ابن هشام
689

 . والسير  الحلبية تكرر نفس اةعا  محمد فة لقائه باألنبيا . فيدلعة محمد  

"ن مل ن ا  اقام الصو "لما ادتوينا فة المسجد ا 
690
.   

وعةاة   فيتكل  ا ا  عن بنا  هيك  دليمان انه قامت بةه طقةوس ةينيةة وتةا ين وصةو .

ومعةةروف ان للجةةن.   التةةا ين قةةد اقتبسةةها محمةةد مةةن مسةةيلمة بةةن لبيةةب الةةذي كةةان كاهنةةا  

هللا  إ مسةةيلمة قةةد دةةبق محمةةد فةةة دعةة  مةةل لن يسةةير امامةةه صةةارتا  )اشةةهد ان   هللا 

نةا  يُةدعى ومس بةن  عبةد هللايلمة ردول هللا(. فكان لمسيلمة قب  ان يةدلعة محمةد بةولة مل ِّ

الةةة النول
691

. فمحمةةد قةةد قللةةده فةةة الطقةةس "ردةةول هللا" امامةةه. فكةةان يجعةة  النةةاس ينةةاةون 

 طبةريوالكلمال. ومعروف بان مسيلمة قةد دةبق محمةد فةة ا ةعةا  فةة النبةو أ فيةذكر ال

 لمناةا  محمد بالرلمن  عن رة فع  قريش

]فلما قال له  محمد  "ادجدوا للرلمن" قالوا  "انسجد لما يامرنا رلمن 

؟" يعنون مسيلمة[اليمامة
692
. 

 ويكتب السهيلة عن تاريخ اةعا  مسيلمة   

ب  مولد عبد هللا والد ردول هللا وكان يسمى بالرلمن فيما روي عن الزهري ق"

"صلى هللا عليه ودل 
693
. 
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واةعائةه النبةو  يعةوة إلةى منتصةف القةرن السةاةس  وبذلك فإن إعونه عةن الةرلمن

 الميوةي.  

ومةن المحتمةة  ان طقةةس التةةا ين ينتمةةة اصةةو لكهنةةة ةيانةةة الجةةن فةةة شةةبه العربيةةة. 

ان هذا الطقس درا فةة ةاتة  هيكة  دةليمان الةذي  وعلينا ان نولظ ان محمدا  قد اةلعى

 فة زمانه. كان متهدما  

هناك مقربين من محمد بما فيه بعض أقربائه كانوا يؤمنون بان هيكل سليمان كان 

 موجودا  في زمانهم

وكان ابو بكةر ملمنةا  بودةوة هيكة  دةليمان فةة القةدس فةة زمانةهأ واةلعةى انةه قةام 

أ التة نه ادري به لبيت المقدسأ كان ينام فة بيت ام هانةبزيارته. وعندما اةلعى محمد ا

كان لقيقة قائمة فة زمانها بالنسبة لها بيت المقدس
694

يتكل  عن الليلةة  . ونرا ابن عباس

التة ادري بها محمد لبيت المقدس
695

قةدس بةين . ا ا  هنا  ترافة وده  من دهة مدينة ال

اصدقا  واقربا  محمد. وقد نشا محمد فة بي ةة داهلةة كانةت تةلمن بودةوة هيكة  دةليمان 

 فة مدينة القدس فة زمانه .

قد أراه بناء هيكل القدس على جناحيه، وأبو بكر يثبت ادعاء  محمد يد عي ان جبريل

 محمد من خالل الكذب

 لنسةبة  ةعائةه فةة زيةار  بيةت المقةدسكان يسةه  علةى محمةد ان يخةد  تابعيةه با  

 .كبيةةر    وقةةع فةةة ازمةةة  قةةد  أعةةن المبنةةى ان يقةةدم تفاصةةي  قةةريش دةةالتهولكةةن عنةةدما لةةيو. 

   وبحسب قوله

قالوا  اي اابتهاتتعلق ببيت المقدس ل   اشيا دالتنة عن  اي أ"لما كذبتنة قريش

م له قك" اكربا شديدا ل  بفكربت كر أباب ك  للمسجد من
696
   

بكر. و لك عندما اةلعةى  ابونراه فة  اثترينوالتزوير المعروف للكهان فة تدا  

فةة القةدس. فةة  علةى البةراقأ وزار بيةت المقةدس محمد بانه قد ركب فة صةحبة دبرية 

القائةد الرومةانة عةام  قةد هدمةه تةيطس إ القدسأ  الوقت الذي ل  يكن هنا  بيت مقدس فة

مةن المسةلمين  ونابتةدا ك يةر أ. ولكن بعد اةلعا  محمد  لكاثن إلىول  يُبنى  أميوةي 71

من تةول الكةذب.  واادومبكر ان ي بِّت اةعا  محمد  ابو فاراة. اادومالردو  عن  فة

بكةر وقةال لمحمةد كمةا  ابةولمقدس فة القدس. فجةا  انه قد زار بيت ا أبكر ابواي  أفاةلعى

  نرا فة دير  ابن هشام

هذه الليلة؟ قال   هل   القوم انك د ت بيت المقدس الداتيا نبة هللاأ  فقال "

فقال ردول هللاأ فُرفع لة لتى  .قال يا نبة هللاأ فصفه لةأ فإنة قد د ته نع ؛

بكر  صدقتأ اشهد  ابوأ فجع  ردول هللا يصفه ألبة بكر ويقول ليهإنظرل 

انك ردول هللاأ كلما وصف له منه شي اأ قال  صدقت اشهد انك ردول هللاأ 
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اه  وانتبكر   ألبةانتهىأ قال ردول هللا  إ التى  يا ابا بكر الصديق؛ فيوم ذ دمل

"الصديق
697
 .  

 انةه قةد زار ف للتاريخأ مةدلعيا  خالِ مد المُ بكر من تول الكذب اةلعا  مح ابوفقد اب،ت 

بكةر  ابةو اصةب،بكةر. وبةذلك  ابةوكمةا رآه  قةد وصةفه تمامةا   ا  وان محمد الهيك  فة القدسأ

 يصبو إليةه. وصار تليفة لمحمد فة وقت  لق بعد مول محمد. وهذا ما كان "الصديقَ "

ةد بصةور  قاطعةة   ك   لك ي تبا  محمد والعم  على إنجال تدينه.إمن  اصو  بكر  ابو لكِّ

تقب  الشك عن عدم امانة الةذين كةانوا لةول محمةدأ وعةن لقيقةة كةذبه . وان محمةدا  كةان 

يعتقد بةان هيكة  القةدس كبنةا  كةان مودةوةا  فةة زمانةهأ ولةيس كموقةع. فالمسةلمون الةذين 

يوةون لو  لهذا الخطا التاريخة الجسي أ ولعدم مصةداقية اتتبةارال محمةد التةة اةلعاهةاأ 

 ليس له  اي لجة باقية للدفا  عن  لك.

 بواسطة روح شيطاني ظاهرة معروفة في عالم السحر  النفسانتقال 

ايامنةةا. واألم لةةة فةةة  األروالفةةة ليةةا  ك يةةرين ممةةن يعبةةدون هةةة ظةةاهر  معروفةةة 

 ك ير  فة هذا المجال. ولكننة دوف اكتفة فة بعضها.

Corinne Calvet ت انها   تودد بعدأ وانها ولدل كانت مم لة  فة هوليوة. واةلع

واةلعةت انةه كةان لهةا تةار   Yoga. وصةارل تمةارس اليو ةا Coronaاانية تحت ادة  

دسمها رللة نجمية إلى النجوم. ولقد كان عندها ةائما رالا وإعونال
698
 . 

كاليفورنيا( قد اتتبر فة  –)لوس انجلوس  Al G. Manning وايضا المدعو مانغ

ا نتقةاَل مةن الجسةد. وصةار عنةده فةة وقةت  لةق القةدر  علةى ا رتفةا  فةة  0951عام 

الهةةوا . وقةةد اتتبةةر رالا النةةور مةةرال عديةةد أ كمحمةةد الةةذي "ُز  بةةالنور فةةوق الطبقةةال 

السةةماوية السةةبعة". وكةةان معروفةةا  كسةةالر  محتةةرفأ وقةةد كتةةب كتبةةا  عةةن معرفةةة ادةةرار 

 .Clairvoyance 699وفة تحت اد  اثترينأ المماردة والقدر  السحرية المعر

. كان بروفسورا  فة دامعة اكسةفورةأ Alister Hardyهنا  ايضا اليستر هارةي 

. وبعد ان Marine Biology. كان متخصصا  فة الحيوانال البحرية 0915وتوفة عام 

 Religious Experience Research 0969اليةة  علةةى التقاعةةد قةةد ادةةس عةةام 

Centerتتبارال الدينية من ك  نو  ا  تصنيفها. فيقول . كان هدفه دمع ا  

"فة تصنيفنا اعتقد باننا نميلز بين صنفين رئيسيين  ا ول هو الصنف العامأ 

وال انة  لك الذي نسميه بالصوفة الغامض. بسرعة نتحقق من ان األتير يُقس  

 ف ة او اك ر. ومن بين هل   يقع اول ك الذين يتميزون برالا ودما  02إلى 

اصوال ويجري له   شيانأ وترو  من الجسد )اي رللة النفس تار  الجسد 

)المقصوة من تول ا تصا ل  psychicاو ا درا ال( . هل   له  طبيعة 

  700 باألروال يصير له  قدرال نفسية تاصة تختد فة ودطا  األروال("

Alister Hardy  كةونأ نفسه مرل فة اتتبةار شةعو ي تطيةر ظةن انةه متحةد فةة ال

وان هللا مجةةرة قةةو 
701

. وهةةو اتتبةةار معةةروف عنةةد الجماعةةال ودةةطا  األروال الشةةرير  
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تكشةفه انةه  Alister Hardyوبعض الةديانال الشةرقية. لةذلك نةرا ان تصةنيف وةرادةة 

 تمن المجموعال التة تمارس وتلمن بالشعو  .  

ر  ان فكةةر  دةةما  األصةةوال واتتبةةارال اادةةرا  والغشةةيان هةةة اتتبةةارال متكةةر

دداأ وهة تقع تحت صنف ا تتبارال النفسية الشعو ية الغامضة. وهة نراهةا فةة ليةا  

 محمد. 

أ المخةتد بةاألمراض النفسةية وتبيةر علة  الشةياطينأ يتحدث الدكتور كيرل كةو 

أ كيةةف مةةن تةةول دلسةةال األروال دةةيطرل األروال عليةةهأ Harry Edwardsعةةن 

من اتتبارال الملبودين بالشياطين. وصار يشفة من تةول ووعدته فة ا دتخدامأ ومرل 

دقوطه فة الغشيان. وقد رافقت مماردةاته امةور دةحرية أ م ة  انتقةال األشةيا  مةن مكةان 

إلةةةى آتةةةر بةةةدون لمسةةةها. وكةةةان يسةةةافر تةةةار  دسةةةده لكةةةة يةةةزور المةةةريض ليةةةث هةةةو 

مودوة
702
  . 

بيةةأ ودةيا األوروالشامانال )ودطا  األروال( فة شةمال آدةيا وشةمال رودةيا ورو

ينالون وليه  من تول دقوطه  فة لالة  شيانأ ليث تظهر له  األروال وتوصة  لهة  

ةةد  مةةن وصةةف  )فةةة نهايةةة القةةرن التادةةع عشةةر(. يبةةدا  W. Radloffردةةالة . وهةةذه ملك،

 –ا لتفال من تول الصلوال لمروال. ا  يبةدا الشةامان برللةة عبةر طبقةال السةماوال 

 ا  يذكلرنا بمعرا  محمةد لكةة  –السماوال مللفة من عد  مناطق لسب هل   الشعوب 

يةةاتة بردةةالة مةةن هللا. فيصةةعد الشةةامان إلةةى إلةةه علةةوي لكةةة يةةتعل  عةةن الذبيحةةة ان كانةةت 

يتوقةع  Uelguenمقبولة ام  أ وعن توقعال عن الطقسأ وعن المحاصي . وإ ا ما االه 

تقةدمال ومةةا نةةو  التقةةدمال
703

حمةةد الةةذي مةةن تولةةه ينةةال محمةةد . انهةةا صةةور  لمعةرا  م

 تعليمال من هللا.  

يةذكر كيةف انةه اليانةا قةد افتخةر السةحر  فةة  Montague Summersوالبالةث  

اةعةةا  الطيةةران علةةى ظهةةر ليوانةةال لكةةة يةةلاِّروا علةةى دةةامعيه 
704

. وهةةة تنطبةةق علةةى 

فةة  أ وكةان قاتةيا   Cirvelo Pedro Sanchezمحمةد. واوة ان ادتشةهد ببالةث ادةمه

م. وكان كتابه مردعا  هاما  فةة ادةبانيا. 0561و 0475حاك . وقد كتب كتابا  بين عامة الم

وقال عن اةلعا  السحر  انه  يُحملةوا لةيو بوادةطة ليوانةالأ وان السةحر  يتخيلةون  لةك 

 لةةةك بسةةةبب لالةةةة الغشةةةيان الُمسةةةبِّبة لم ةةة  تلةةةك  Cirveloبوادةةةطة الشةةةيطان. ويُرِدةةةع 

الهلودة
705
 . 

السحر  فة ركبه  ليوانةال والسةفر إلةى امةاكن بعيةد  هةة امةر قةدي . وفكر  اةلعا  

فكان السحر  يقولون انه  يسافرون برفقة االهة ةيانا إلةى امةاكن بعيةد  لكةة يعبةدوها
706
 .

المانيةةا )عةةام  -Constanceأ بروفسةةور القةةانون فةةة دامعةةة  Ulrich Molitorويقةول

(أ هذه العبارال عةن موتةو  نقة  السةحر  او اروالهة  مةن امةاكنه   إلةى امةاكن 0419

 اترا 
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"دوا  تول النوم او لالة الصحوأ تستطيع الشياطين ان تخلق انطباعا ليا   

وقويا  يجع  )السحر ( ان يلمنوا بانه  يرون ويتصرفون لقيقة "
707
 

كس معرفة البال ينأ لتةى فةة تلةك القةرونأ علةى قةدر  الشةياطين و لك بو شك يع

 Jeffيقةةول  ان تهلةةوس عقةة  اانسةةانأ وتجعلةةه يظةةن انةةه يسةةافر إلةةى امكنةةة بعيةةد . 

Harshbarger بةةان التةةرانسTrance   تلهِّةة  الشةةخَد ان يتةةر  الجسةةَدأ ويةةذهب لكةةة

يةدلعون فةة  شةاماناليكون فة شركة مع األروال وينال معلومال. وك يرون من هل   ال

نوال نبو  من تول رلوته  الشعو ية هذه
708
 . 

أ وهةو بالةث ايطةالة عةاش فةة  Giambattista Portaلقةد  كةر دامبتسةتا بورتةا

أ Giovanni Battista Della Portaأ ومشةهور تحةت ادة 0561لةوالة عةام  نةابولة

. وةتة   Tranceبمعلومال. ودقطت فة لالة  شةيان عن دالر  قد وعدته ان تاتة له 

الغرفة ولاول ان يوقظها تاربا  إياها ول  تستيقظ. اتيرا فاقتأ وقالت كيف انها دافرل 

إلى دبال وبحار واماكن بعيد 
709
  . 

 Jeffrey Russell وBrooks Alexander  يتكلمةان عةن التشةابه العجيةب بةين

هةةا  تطيةةر نفودةةه  مةةن ادةة  ا دتمةةا  بمكةةان. السةةحر  األفارقةةة واألوروبيةةين. مةةن بين

يستخدمون معادين لكةة يغيِّةروا اشةكاله . يملكةون الجةن. ويماردةون العربةد  الجماعيةة. 

وهنا  تمسين صفة للسحر  األوروبيين مودوة  فة مجتمعال اترا
710
 . 

 سراءات قبل ادعائه بوحي إلض لمثل هذه امحمد كان يتعر  

عة " قبةة  ان يةةدل لإلدةةرا ض "كةةان قةةد تعةةرل  ا  دتةةذكر كتةةب السةةير  علةةى ان محمةة

بولة
711

 ن  لك كان فة "( هو اادرا تكشف كتب دير  محمد على ان طبيعة هذا ). و

"نومةةه برولةةه
712
اانةةا  نةةومه   اروالهةة ن مةةن انتقةةال ومةةا يةةذكره العرافةة نظيةةر وهةةة. 

 ."األروال"رللة فة عال   إلىبوادطة رول شيطانة 

 وما هي دوافعه الحقيقية؟متى حدث االدعاء باإلسراء، 

فةة الطةائف. فكةان محمةد فةة  كان  لك بعد بضعة ايةام مةن رفضةه مةن قبيلةة اقيةف

يه. فةاتتلق امةرين  اولهمةا  لالة فش  كبير. واراة الرول الذي انتح  هوية دبري  ان يعزل

نمةا كانةت تتجسةس علةى ان الجن الشياطين دا ل إليه بعةد ان كانةت تُضةرب بةالنجومأ بي

دقف السما . دا ل إليه تسمع القرآن وصةارل مسةلمة. وصةارل وفةوة الشةياطين تةاتة 

وهةة مقبةر  كةان محمةد  –إليه لكة تسمع القرآنأ وتقتةرل عليةه فةة مقابلتةه فةة الُحُجةون 

يمارس بها دلساته مع الجةن. ممةا يلكةد بةان هةذه الشةياطين هةة نفسةها الجةن التةة كانةت 

 فة الُحُجون دابقا. تتقاب  معه 

ا  اتت ظةاهر  اادةرا  هةذه. التةة   شةك ُمفتَعلةة مةن نفةس الةرول المنتحة  لهويةة 

. وكان محمدا    يحتا  إلى ةع  من مكة ومةن القةرا لولهةاأ إ  مركةزه هةو فةوق دبري 
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 ا  هةةة كةة  األنبيةةا . فهةةو يُسةةتقب  مةةن كةة  األنبيةةا  فةةة هيكةة  دةةليمانأ ويةةامه  بالصةةو . ا

ظاهر  ُمفتَعلة لها نفس اهداف دع  الشياطين مسلمينأ ومعمولةة مةن نفةس األروال التةة 

 اةلعت انها صارل مسلمة. 

وكمةةا يجةةري لودةةطا  الشةةيطان بةةان ادسةةامه  تبقةةى علةةى فراشةةه أ بينمةةا نفودةةه  

عةن تُخطف من الشيطان إلى رللةة تةار  الجسةدأ نةرا  لةك ملكةدا  فةة اتتبةار محمةد. ف

   عائشة

"ما فُقِد دسد ردول هللا صلع  ولكن هللا ادرا بروله"
713
.   

الةةذين تحةةت قةةو  هلودةةة الشةةيطانأ  أاتتبةةار محمةةد متسةةاوي مةةع اتتبةةار العةةرافينف

عةن بوادةطة هةذه الهلودةة قناعةال تاةعةة  ليةث تُخلةق فةيه  امكنةةأ إلى ارواله م  تُح

   .على من يتبعه  ايضا عظمته أ و لك للتااير

الةذي هةو مسةج  فةة  أ األمةرتحدث للعراف عد  مةرال بانهاهذه الرلول  تتميلزو

   تقول كتب دير  محمد إ  .ليا  محمد

"وقع لمحمد اواين مر  اادرا ان  "إلى
714
 . 

واواين اربعاويقول الشيخ عبد الوهاب الشعرانة ان ادرا ال محمد كانت 
715

 إ .  

ة  تُسةرق رولةه وهةو  كانةت ليةث أمحمد القديمةةهو دز  من اتتبارال  باادرا ما دمِّ

نظيةةر كةة  مةةا يتعةةرض لةةه السةةحر  وملدسةةة ةيانةةال تعبةةد نحةةو رلةةول هلودةةةأ نةةائ  

التةةة يةوة الشةةيو  ان يعةةزوا لهةةا لةةذلك فالحالةةة  األروالأ كمةا دةةبق وراينةةا بعةةض األم لةة.

 امهاة  شة. وهنةا  ل السةابقةا هة من نفةس الحة أبه فة الجسد ادرينه اك ا أمعنى مختلف

دسد محمد  ل  يختفِ  . ايإدرا اةعائه فة ليلة فة بيتها فة  هانئ عن محمد انه بقة نائما  

 أطالةب ابةةهةانئ بنةت  امفة بيت  ولكن بقة نائما   أدري بهاُ عى بها انه فة الليلة التة اةل 

ةتوادمها فات أبنت عمه اي
716
اة  عنةدما فاقةت ودةدل  .فهة تذكر نةوم محمةد فةة بيتهةا .

   كلماتهانولظ من كما  أبه ادرياللي  قد  اانا عة انه يدل  ا  محمد

نام عندي  .وهو فة بيتة إ هانئ قالت "ما ادرا بردول هللا صلع   اموعن "

فلما كان قب  الفجر  .ا  نام ونمنا أتلك الليلة فة بيتةأ فصلى العشا  اثتر 

"نبهناأ   ومن ا  دا  فة رواية .منا من نومنا"اقا اياهبنا ردول هللا صلع    

لقد صليت معك العشا  ا تر   .فلما صلى الصب، وصلينا معه قال  يا ام هانئ

ا  صليت الغدا   .فصليت فيه كما رايت فة هذا الواةيأ ا  د ت بيت المقدس

"كما ترين اثنمعك  
717
   

 ا  فةاق بةاكرا   .ابنة عمه امامونام  أصو  آتر العشا الرد  قد صلى ان وهنا نرا 

  .به ادريلكة يقول انه 

وفةةة وقةةت  لةةق صةةار المسةةلمون يجمعةةون قصةةة معةةرا  مةةع اادةةرا . اصةةبحت 

 أ اة  ُعةرض عليةه كةاس لةبنالقصة تقول ان محمدا قد وعظ فة األنبيا  فةة بيةت المقةدس

للبن. وهكذا تلصت امة محمد مةن الغةرق مةن تةول اتتيةاره وكاس تمرأ فاتتار كاس ا
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كةةاس اللةةبنأ وانةةه اتتةةار الحكمةةة. وهةةة قصةةة تحةةت تةةااير فاردةةةأ كمةةا دةةنرا  لقةةا. 

على قصة اادرا    يودد اي  كةر للمعةرا . قةد يكةون  ونولظ انه فة اعتراض قريش

قصةة ليسةت تعةوة إليةه. ليةث قد اةلعةى محمةد فةة وقةت  لةق بمعةرا . ولكةن صةيا ة ال

ُرتِّبت القصة بطريقة تتفةق مةع معةاريج فاردةية ومندائيةة ونصةرانية هرطوقيةة. و  شةك 

 دا  هذا الحبك بعد مول محمد.

  معراج محمد ُموحى من معاريج سابقة خاصة الزرادشتية

لطبقةال دةبعة يسةكن هنا  نقاط تشابه ك ير  مع هذه المعاريجأ منها زيار  العار   

بهةةا نةةو   مةةن المةةلمنين لسةةب تقةةواه . وفةةة الغنوصةةية والنصةةرانية الهرطقيةةةأ هنةةا  

ب بالعار  فاتحة  له باب تلةك الطبقةة.  شخصية من الكتاب المقدس تراس ك  طبقةأ وترلِّ

ا  مرافقة مو  للعةار  إلةى لةد   يسةتطيع  لةك المةو  ان يجتةازأ ولكةن العةار  ولةده 

ان إقامة ا لوهية فة عزلتها. ليث تعطة هذه ا لوهية العارَ  وصايا ةينية يدت  إلى مك

مها على التابعين. وهنا  امور اترا قد نقلها محمد بكاملها. ولسةت اريةد  لكة ينزل ويعمِّ

صا   ان اتوض فة تفاصي   لكأ إ  األمر يحتا  إلى متسع كبيرأ ولكننة اوة ان اقدم ملخل

وهةو انةه قبة  ان يعةر  للسةما  قةد ُعةِرض عليةه ان يختةار  عن موتو  قد نُسب لمحمد 

ر مصةيَر امتةه اادةومية. دةوف نةرا  بين ان يشرب كاَس لبن   او تمر. وان اتتياره يقرِّ

 .ان  لك ماتو   من الزراةشتية

  نقرا فة صحي، البخاري

ان ردول هللا صلع  قال اُتة ليلة ادري به بايليا  بقدلين من  "عن ابة هرير 

  الحمد هلل الذي هدا  للفطر  تمر ولبن. فنظر إليهماأ ا  اتذ اللبن. فقال دبري 

ولو اتذل الخمر  ول امتك"
718

    

مةن تةول الحةروب  أ الةذي ةعة  زراةشةتوهذه افكار زراةشةتية. فالملةك فيستادةبا

قبةول علةى األمة  اايرانيةة آنةذا أ يُعةرض عليةه كةاس لكةة يشةربه. و لفرض الزراةشتية

كلها للديانةةأ وهةة فةة شةربه الكةاس الُمعطةى  األمةيعنة قبول  فيستادبا الديانة من الملك

من المو 
719
.  

الةرول بهةا يةرا عةال َ  ان يشةرب كادةا   فيستادةباالمو  يعطة و
720
وهنةا نةرا ان . 

هة الكاس التة   بد ان يشربها من هةو ُمعةد للسةما  فةة  أفكر  الكاس التة يشربها القائد

 أيُعطةى كةاس عسة    ةشةتازر. ونةرا ايضةا بةان ان يرا عال  الةرول كمةا لةدث لمحمةد

فيرا السما  والجحي 
721

للسةما أ  كة  مةن يعةر  فةة الزراةشةتية. ولقيقة عرض كةاس ل

لكة يشرب قب  المعرا  ا  عطة لفراز كاداُ نراه فة معرا  فراز. فقد 
722
. 

أ لكة يختاره قب  ان يعر أ فذا  من اما لما ا يُوتع امام محمد كاس لليب او لبن

او اللةبن. فهنةا   أ وفكرته  الخرافية عن الحليةبصلب بروتوكول العار  فة الزراةشتية

عوقة الفطنة بشرب الحليب Sad Darفة دفر 
723

الكتةاب التادةع نجةد ان  . وفة ةنكةارة
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المحضةةرين لتجديةةد الكةةون يعطةةون لليةةب للشةةرب
724
قيمةةة الحليةةب فكةةان هنةةا  إيمةةان ب .

 أتجديةد الكةون أ اين لتلك الفتر والمقاومكان . ولكمة تيالية تارقة إعطا السحرية فة 

ن علةةى اتتيةةار وعةةادز انهةة  يةةر لكمةةا أ بسةةبب  يُعتبةةرون فةةة الكتةةب الزراةشةةتية انهةة 

الحليب
725
 .من هنا اتتيار الحليب هو عومة الفطنة والحكمة .

 الفطنةأ وبةذلك كة  األمةة-على محمد واتتياره الحليب  هنا نرا ان عرض الحليب

 اادومية قد نجت من تول  لك ا تتيارأ هو تكرار لمباةئ ترافية زراةشتية.

 حقائق تفند ادعاء محمد 

أ األمةةر الةةذي اكدتةةه ايضةةا او   كمةةا دةةبق وراينةةا ان دسةةده بقةةة فةةة بيةةت ام هةةانة

  األروال الشةرير  . لذلك فاتتباره كان  ا طبيعة شعو يةأ معروف لدواه لودةطاعائشة

المرتبطين بهذه األروال. وقةد راينةا ان مةا يُسةمى اادةرا  هةو والةد  مةن هةذه الةرلول 

ض لها محمد قب  اةعائه بالنبو .  الك ير  التة تعرل

. اانيا  اتتبةار محمةد فةة امتطائةه البةراق المجةن،، مشةتق  مةن الخرافةال الزراةشةتية

أ وهةو Kai-Khusroiأ عةن أ وهةو دةز  مةن النصةوا الفهلويةةارةفنقرا فة كتاب ةنك

ل  إلةه الهةةوا  إلةى دمة  مجةةن،أ  Vaeادة  صةور  ترافيةة كنبةةة فةة الزراةشةتيةأ قةةد لةول

وامتطاه ليذهب لزيار  "الذين نالوا الخلوة" فة اماكن بعيد  واماكن دماوية
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   . 

ر الفةةرس الزراة شةةتيون ان السةةما  مرتبطةةة بةةاألرض مةةن تةةول "البحةةر لقةةد تصةةول

السةةماوي". وظنةةوا ان هنةةا  لةةادزا  او دةةقفا  يفصةة  السةةما  عةةن البحةةر السةةماوي الةةذي 

تحتهةةا. فتصةةوروا تةةارطته  للسةةما  واألرضأ مةةدلعين انهةة  يعرفةةون كةة  التفاصةةي  عةةن 

ختلفةةة". الطريةةق إلةةى السةةما أ وانهةة  يعرفةةون كيةةف يةةذهبون إلةةى " طبقةةال السةةما  الم

واعتبروا السما  مساوية  فة الحج  لمرض. لةذلك ظنلةوا انةه يمكةن الوصةول للسةما  مةن 

الةذي اقتةبس محمةد هةذا المفهةوم  تول بعض الطرقأ م   ا متطةا  لجمة  مجةن،. األمةر

لتةى   -البةراق اي–كانت تركب هذا الحيوان الخرافة  األنبيا ةشتة. وقد اةلعى ان االزر

  فيقولالسما .  إلىتص   

ر  األنبيا "وكانت  قبلة" لمنبيا تركبها قبلة"أ "وكانت تُسخ،
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ةشةةتية اد  علةةى ترافةةال زرعتِمةةر بتةةه فةةة تسةةخير اةعا اتةةه المُ تكشةةف عةةن وهةةة 

 لمنبيا .  وتلبيسها 

دويةة او   أرللتين متناقضةتين للبةراقاال ا  من متناقضال اادرا  ان محمدا  قدم 

 هةانةام  فوته فةة بيةت  اانا لكة يضعه  أبه فة لمحةطار البراق ان  ىعاةل قد ف. بريةا  

لكنةه  .بعكس التةاريخة الردةمة المعةروف عى انه قائ   الذي اةل  المتهدمأفة هيك  دليمان 

مةةن  تتطلةةب شةةهرا  كانةةت دةةفر القوافةة  التةةة بريةةة أ تعكةةس  صةةور    عةةن إدةةرائهيقةةدم  عةةاة

رلوتةةه التةةة كةان يقةةوة بهةةا قوافةة   إلةدار لقةةدس. فجعة  البةةراق يكةةرِّ الزمةان للوصةةول ل

م له  رللةة دويةة دةريعة علةى ظهةر البةراق الخرافةة. قد، انه ينتبه  ل نحو الشام. ف تديجة
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رللةة طويلةة يمةر  إلةىبتةهأ نةزل التةة كذ،  قةريش اماماةعائه  الدفا  عنولكنه فة محاولة 

كخةاةم يقةوة القافلةة التجاريةة  أديره على دملةه اانا التة كان ينزل بها  األوةيةس بها بنف

 لخديجة قب  زواده بها وبعدها. 

يمةر . وكةان يعرفهةا فةة ماتةيه كان على ك  المحطال التةفة درةه قف ووهكذا 

مةر فةة دةرةه وكانةه  .يعيشون على تك القوافة  التجاريةةكانوا  انه على عائول يعرف 

غطةى وهة  نيةام ةون ان ه  المُ  َ لتى انه يشرب ما أمن طول السفر وعطشانا   تعبا  مُ  عليه 

 بهة قةد مةرل  أيعرفوا ان صالبه  القدي  الذي كان يمر به  فة قافلة تديجة او أيشعروا به

فةةة  مةةر بهةةا محمةةداةلعةةى انةةه كةة  المحطةةال التةةة فةةة وهةة  نيةةام علةةى ظهةةر بةةراق. ف اثن

 ا . فيقول الناس نيامدع   إدرائه

 بشة فيه ما  قد  طوا  إنا مررل بعير بنى فون فوددل القوم نياماأ وله  "

"فكشفت  طا هأ وشربت ما فيهأ ا   طيت عليه كما كان
728
   

قةةد بقافلةة وقلةب البةراق الغطةا  عةن المةا  التةة كةان صةالبها  مةرل اةلعةى انةه قةد اة  

وشرب محمد من الما  اعدها للتوتل.
729
بهةا  لرللةة بريةة مةرل  م محمد صور   ا قدل وهكذ. 

 ايضةاأيقةدم عومةال لهةذه الرللةة البريةة  لة ولكنةه  أيعرفها فة ماتةيهكان من محطال 

لونه ايسة قرشةيين امةامفةة كربةه . ف" اادةرا ناقضة مع درةه الجةوي عةن "توالتة هة م

د نةزل مةن ل  ينتبه انه فة ر بته ان يقدم عومال لجماعال باتةت توادهةه قةويفحصونهأ 

نحةو رللةة  رللة دوية دةريعة علةى ليةوان ترافةة يطيةرأ اي أرللة فة ومض البصر

أ رللةةدةرة تعضةيد ل أومحطةال قوافة  اوةيةة ادةما يستخدم معرفته فةة  برية لاول ان

 فوته انها دوية. فبال فة المدافعةة يسةرة رللةة معانةا  وعطةش  اصو اانا  كر  كان قد

القديمةة. ولكنةه لة  يجعة  و  شةاهد مةن هةذه المحطةال فة البريةة عبةر محطةال رلوتةه 

يحم  موكةا  أل  يفيقوا على صول ليوان ترافة كبير أدعله  كله  نياما   إ لرللته هذه. 

 " يركب تلفه محمد.ادمه "دبري 

 ويجعله عالمة ،رحلته أثناءبرك قد  محمد يجعل ان جمال  

تلةك  اانةا انها تسةافر  كان معروفا   اه ةمشققواف  قد تردت من مكة باتجان و كر 

قةد بةر   و كةر ان دمةو   أ و  شك كان يعرف محمد فة توقيت ترودها مةن مكةة.الفتر 

عومةة  لك عندما راا البراق ودعله
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 او ونحةن نعلة  ان الجمةال كة  يةوم تبةر  قلةيو  . 

ن النةاس فةةة القافلةة قةةد راا مةة الةداولكنةةه لة  يةةذكر ان  أفةةة دةيرها فةةة الصةحرا  ك يةرا  

 بدل الجو.  األرضالبراق الذي بال يسير على 

الةةذي يردةة  علةةى دناليةةه صةةور   رابعةةا  األزمةةة الُمحِردةةة هةةة شخصةةية دبريةة 

م. ولكةن دبرية  يةوة ان يُنقةذ  71عةام  الهيك   ير المودةوة آنةذا  بعةد هدمةه مةن تةيطس

كةةة دةةداأ وهةةة فشةةله ان يصةةف للقرشةةيين الهيكةةَ  الةةذي اةلعةةى فةةة محمةةدا  مةةن ازمةةة ُمربِ 

ما  رد  بنا   ير مودوة.  زيارته على البراق فة اللي . فيلجا دبري  للكذب والتزوير مقدِّ

فجبري  ا ا  ليس روَل لق كما هة الموئكةأ ولكةن رول باطة  وتةدا  وكةذب. وإ ا كةان 



 325 اادرا 

 

  جانية ليست للبيع()نسخة م 

 

ية  هةذا الُمتعاِمة  معةه هةو رول كةذب. فكيةف ي ةق محمد نبيا  لقيقا أ لما ا   يميِّةز ان دبر

 المسلمون بفرة كنبةأ يقوةه رول  تاة   م   دبري ؟!.  

م وان الهيكة  فةة القةدس لة  يكةن  690قةد بُنةة عةام  تامسا  كون المسةجد األقصةى

ل هذه الحقيقة التاريخية ليس فقك شخصية دبري  الذي ةع  فكر  ودةوة  مودوةا. قد عرل

زمةن محمةدأ وعةرل قرآنةه ومحمةد نفسةهأ ولكةن دةلطت األنةوار مةن دديةد  بيت المقدس

على تابعة محمد المقربين فة زمانهأ م   ابةو بكةر الةذي لةيس هدفةه الحةقأ ولكنةه يلتجةا 

علةةى تزويةةر للكةةذب والتزويةةر مةةدلعيا  انةةه زار بيةةت المقةةدسأ وان وْصةةف محمةةد الُمسةةتنِد 

. ودةةل،طت األنةةوار علةةى بةةاقة التةةابعين الةةذين كةةانوا دهلةةة فةةة  دبريةة  هةةو صةةاةق   وةقيةةق 

الحقائق التاريخية فة زمانه أ لتى إنه  ُتِدعوا من دبري  ومحمةد وابةو بكةر. وظنلةوا ان 

يداأ بيت المقدس كبنا  كان مودوةا  فة زمانه أ وان محمدا  قد زاره ودبري  قد وصفه د

وابو بكر قد زاره واانى على وصف محمد القائ  على وصف دبري  لردة  الهيكة  علةى 

دناليةةه. فهةة  يةةوة المسةةلمون الحةةاليون ان يبقةةوا فةةة صةةف الخةةدا  هةةذا. ويةةدافعوا عةةن 

مشرو  ولة  لمحمد مهما كانت مرال  الخدا  الذي تبنةاه دبرية  ومحمةد وابةو بكةر فةة 

 ت بيت فكر  الولة هذا؟!
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 الخضر

)الشخصية الخالدة التي تعيش على أرضنا( التي أدرجها محمد ضمن  قصة الخضر

 سورة الكهف 

نجد فة نفةس دةور  الكهةف التةة بهةا  ْكةر لرللةة  ي القةرنين المةاتو   مةن كتةاب 

دلعة القةرآن ان هللا قةد امةر أ ان هنا   كرا  لقصة مودةى والخضةر. فيةالمنتح  لكلس نيس

مودى ان يحم  لوتا  او دمكة كبير  )والتة من تول الاةيث محمةد نعةرف انهةا دةمكة 

(أ لكة يسافر فة البحث عن عبد من عبيد هللا الةذي هةو الكة  مةن مودةى. فيسةافر مملحة

لسمكة. ولقد اعطى هللا عومة  لمودى  وهةة لاِمو  هذه ا مودى مع تاةمه يشو  بن نون

)اي ينال ليا   وينساب فة الما (أ فهنا  يجد مودى هذا اانسانأ  انه عندما يُفتَقد الحول

الذي ُوصف من البال ين المسلمين انه تالد. ومودةى بحسةب هةذه اثيةال مةن القةرآن قةد 

طةاف تحيةا السةمكة. وكةان تةاةم مودةى قلقةا  دافر مسافة  كبير   لتى تعب. وفة نهايةة الم

ألنه قد فَقَةَد الحةول او السةمكة. ولكةن مودةى قةال لخاةمةه انةه  لةك مةا كنةا نبتغيةهأ اي ان 

 يحيا الحول لكة يجدا هذا الرد  الحكي  فة نفس المنطقة. 

اه محمد فة الاةي ةه بالخضةر. ومودةى طلةب مةن  فيجد مودى  لك الرد  الذي دمل

ان يرافقه من اد  ان يتعل  من لكمته الُمعطا  له من هللا. ولكن الخضر عةارض  الخضر

 لكأ ُمفِصحا لمودى ان مودةى   يسةتطيع ان يحتمة  تصةرفاته التةة   يفهمهةا.  ولننقة  

  12-61كلمال القرآن كما دا ل فة دور  الكهف واثيال 

ا بَلََغا  .اَْو اَْمِضَة ُلقُب ا اَْبلَُغ َمْجَمَع اْلبَْحَرْينِ  َوإِْ  قَاَل ُموَدى لِفَتَاهُ َ  اَْبَرُل َلت،ى فَلَم،

ا َداَوَزا قَاَل لِفَتَاهُ آتِنَا . َمْجَمَع بَْينِِهَما نَِسيَا ُلوتَهَُما فَات،َخَذ َدبِيلَهُ فِة اْلبَْحِر َدَرب ا فَلَم،

ْخَرِ  فَإِنِّة . ا ِمن َدفَِرنَا هََذا نََصب اَ َدا نَا لَقَْد لَقِينَ  قَاَل اََراَيَْت إِْ  اََوْينَا إِلَى الص،

ْيطَاُن اَْن اَْ ُكَرهُ َوات،َخَذ َدبِيلَهُ فِة اْلبَْحِر َعَجب ا نَِسيُت اْلُحولَ  . َوَما اَنَسانِيهُ إِ ، الش،

اقَاَل َ لَِك َما ُكن،ا نَْبِغ فَاْرتَ  ا َعلَى آاَاِرِهَما قََصص  ْن ِعبَاِةنَا آتَْينَاهُ . د، ا مِّ فََوَدَدا َعْبد 

ا قَاَل لَهُ ُموَدى هَْ  اَت،بُِعَك َعلَى اَن تَُعلَِّمِن . َرْلَمة  ِمْن ِعنِدنَا َوَعل،ْمنَاهُ ِمن ل،ُدن،ا ِعْلم 

ا ا ُعلِّْمَت ُرْشد  اقَاَل إِن،َك لَن تَْستَِطيَع َمعِ . ِمم، َوَكْيَف تَْصبُِر َعلَى َما لَْ  تُِحْك . َة َصْبر 

ا ا. بِِه ُتْبر  ا َوَ  اَْعِصة لََك اَْمر  ُ َصابِر  قَاَل فَإِِن ات،بَْعتَنِة . قَاَل َدتَِجُدنِة إِن َشا  هللا،

ا فِينَِة  فَانطَلَقَا َلت،ى إَِ ا. فََو تَْساَْلنِة َعن َشْة   َلت،ى اُْلِدَث لََك ِمْنهُ ِ ْكر  َرِكبَا فِة الس،
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ا قَاَل اَلَْ  اَقُْ  إِن،َك لَن تَْستَِطيَع . َتَرقَهَا قَاَل اََتَرْقتَهَا لِتُْغِرَق اَْهلَهَا لَقَْد ِدْ َت َشْي  ا إِْمر 

ا ا. َمِعَة َصْبر   فَانطَلَقَا. قَاَل َ  تَُلاِتْذنِة بَِما نَِسيُت َوَ  تُْرِهْقنِة ِمْن اَْمِري ُعْسر 

ا ا َزِكي،ة  بَِغْيِر نَْفس  ل،قَْد ِدْ َت َشْي  ا ناْكر  ا فَقَتَلَهُ قَاَل اَقَتَْلَت نَفْس  قَاَل . َلت،ى إَِ ا لَقِيَا ُ َوم 

ا قَاَل إِن َداَْلتَُك َعن َشْة   بَْعَدهَا فََو . اَلَْ  اَقُ  ل،َك إِن،َك لَن تَْستَِطيَع َمِعة َصْبر 

اتَُصاِلْبنِة قَْد  فَانطَلَقَا َلت،ى إَِ ا اَتَيَا اَْهَ  قَْريَة  اْدتَْطَعَما اَْهلَهَا . بَلَْغَت ِمن ل،ُدنِّة ُعْذر 

ا يُِريُد اَْن يَنقَض، فَاَقَاَمهُ قَاَل لَْو ِش َْت  فَاَبَْوا اَن يَُضيِّفُوهَُما فََوَدَدا فِيهَا ِدَدار 

ا لَْيِه قَاَل هََذا فِ . َ ت،َخْذَل َعلَْيِه اَْدر  َراُق بَيْنِة َوبَْينَِك َداُنَبِّ َُك بِتَاِْويِ  َما لَْ  تَْستَِطع ع،

ا فِينَةُ فََكانَْت لَِمَساِكيَن يَْعَملُوَن فِة اْلبَْحِر فَاََرةلا اَْن اَِعيبَهَا َوَكاَن . َصْبر  ا الس، اَم،

لِك  يَاُْتُذ ُك ، َدفِينَة  َ ْصب ا ا ا. َوَرا هُ  م، ْلُغَوُم فََكاَن اَبََواهُ ُمْلِمنَْيِن فََخِشينَا اَن َواَم،

ا ا. يُْرِهقَهَُما طُْغيَان ا َوُكْفر  ْنهُ َزَكا   َواَْقَرَب ُرْلم  ا مِّ . فَاََرْةنَا اَن يُْبِدلَهَُما َرباهَُما َتْير 

ا اْلِجَداُر فََكاَن لُِغَوَمْيِن يَتِيَمْيِن فِة اْلَمِدينَِة َوَكاَن تَ  ْحتَهُ َكنز  ل،هَُما َوَكاَن اَبُوهَُما اَم،

بَِّك َوَما فََعْلتُهُ  ن ر، ا فَاََراَة َرباَك اَْن يَْبلَُغا اَُشد،هَُما َويَْستَْخِرَدا َكنَزهَُما َرْلَمة  مِّ َصالِح 

ا  لَْيِه َصْبر   َعْن اَْمِري َ لَِك تَاِْويُ  َما لَْ  تَْسِطع ع،

أ التةة فةة وقةت  لقةا قةد الييةتأ دةمكة مملحةة ان رللة مودى مع تاةمةه لةامو

. لقد شرل محمد فةة لةديث لةه هةذه القصةةأ بطريقةة ماتو   من كتاب المنتح  لكلس نيس

دعلت مصدر القصة واتحا  وهو كتاب المنتحة  لكلسة نيس. ونضةع امةام القةارئ لةديث 

 أ لكة يتاكد مما نقول  طبريمحمدأ كما هو منقول من ال

ان ردول هللا صلى هللا عليه ودل     لدانـة ابـةل بن كعبقال ابن عبـاس "...

إنل ُموَدى هَُو نَبِـةل بَنِـة إْدَرائِيـَ  داََل َربلهُ فَقاَل  اْي َربل إْن كاَن فِـة »قال  

ة فـاْةلُْلنِـة َعلَـْيهِ  ِعبـاِةَ  اَلد  هُوَ  فَقاَل لَهُ  نََعْ  فـة ِعبـاِةي َمْن هَُو  أاْعلَـُ  ِمنـل

فَخَرَ  ُموَدى َمَعهُ فَتاه َوَمَعهُ  .واِ َن لَهُ فِـة لُقِـيلهِ  أاُ ل نََعَت لَهُ َمكانَهُ  .اْعلَـُ  ِمْنكَ 

َوقَْد  أفِـة َمكاِن فصالبَُك هُنالكَ  ولُ َوقَْد قِـيـَ  لَهُ  إَ ا َليِـَة هََذا الـحُ  أُلول  َمْلـي،  

فَساَر  .يَْحِمونِهِ  َوَمَعهُ  لَك الـُحولُ  أفََخَرَ  ُموَدى َوَمَعهُ فَتَاهُ  .اْةَرْكَت لاَدتَكَ 

ْيرُ  ْخَرِ  َوإلـى  لَك الـَما ِ  ألتـى َدهََدهُ السل َمْن  أماِ  الـَحيا ِ  أَواْنتَهَى إلـى الصل

ا نََز  .َو  يُقاربُهُ َشْة   َميلت  إ ل َليِـةَ  أَشِرَب ِمْنهُ َتـلَدَ   َوَمسل الـُحولَ  أفَلَـمل

." الـَماُ  َليِـةَ 
731
 

  والسمكة في كتاب المنتحل لكلسثنيس جذور قصة الخضر

أ كمةا فةة الكتابةال السةريانية المبنيةة نجدها فة كتاب المنتح  لكلس نيسهذه القصة 

مةن ادة  ان  على  لةك الكتةاب الخرافةة. كةان ا دةكندر المقةدونة يبحةث عةن نبةع الحيةا 

حةوي يحص  على الخلوة. ولقد قي  له ان نبةع الحيةا  مودةوة فةة "ارض الظةوم" التةة ت

مةن الينةابيع. ولقةد نصة، ردةة   شةيخ  ا دةكندَر ان يجعة  ردةو  يحمة  دةةمكة   كبيةرا   عةدةا  

. وامةر 732أ ويغسلها فة ك  نبعأ فعندما تعةوة السةمكة للحيةا  يكةون  لةك نبةع الحيةا مملحة  

الينةابيع . وبينما كان الطبا  يغس  السمكة فةة مملحة   ا دكندر طباته فة ان يحم  دمكة  

المختلفة المودوة  فة ارض الظومأ  س  السمكة فة نبةع مةا  وردعةت للحيةا  وهربةت 

. وعاة ا دكندر لكة يستح  فة نبع الحيا أ ولكنه ل  يجده. فل  يسم، هللا له ان 733فة النبع

يستح  فة نبع الحيا أ ألنه ل  يكن يريد له ان ينال الخلوة على األرض
734
. 
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هةذه الخرافةة هةة مةن النسةخة اليونانيةة لكتةاب المنتحة   وقد دبق و كرل ان اصة 

لكلس نيس
735
)بيتا( وتعوة إلى مةا بةين القةرن ال الةثأ  βوهذه النسخة اليونانية تُعرف ب  .

م 551وما قبة  عةام 
736

. ومةن بةين الكتابةال التةة  كةرل الخرافةة هةة الكتابةة السةريانية 

 ة وتعوة للقرن الساةس م. التة تُنسب ليعقوب السرود

 أ فالةذي امةر ان يحمة  دةمكة  مملحةة  وفة نسخ اترا من كتاب المنتحة  لكلسة نيس

كان قائدا فة ديش ا دةكندر. فبعةد ان  سة  السةمكة فةة النبةع او العةين المةائة ولييةتأ 

نفسةه فةة المةا  يبحةث عةن السةمكةأ ولكنةه هربت السمكة فةة المةا . فةا طس هةذا القائةد 

تغيلرأ إ  اصب، لون ودهه اتضرا . وبال بدون عطش ودو  للطعامأ فعرف انه قةد نةال 

 .737دداأ فصار يميز النهار من اللي  وهو يسير فة ارض الظوم الخلوة. واصب، لكيما  

 وملحمة جلجامش المنتحل لكلسثنيس

. فقد كان دلجةامش يبحةث عةن الخلةوةأ ملحمة دلجامش لقد تتبع المنتح  لكلس نيس

أ الةذي يوصةف فةة المي ولوديةا Utnapishtim (Uta-Napishti)و هب لكة يستشير 

السةومري الةذي  الرافدية بانه تالد  والك  إنسان على األرض. وهو النةادة مةن الطوفةان

ى اانسانية. ويُدعى ايضا  اة  . ( Ziusura)  زيوزوراقد منحته اثلهة الخلوةأ ألنه قد نجل

 التةةة هةةة البحةةرين. وفةةة السةةرة األكةةاةي Dilmunبعةةد الطوفةةان  هةةب لكةةة يعةةيش فةةة 

ل ادمه  اي الحكي  الكبير أ The very wiseالذي يعنة  Atra-hasis إلىللطوفان يتحول

صالب الحكمة الومتناهية او
738
. 

فةة  مشةهور   ادة    انةه Atrahasisبةان  Stephanie Dalleyوتقول عالمةة اثاةار 

 Atrahasisاألودك. بالنسبة لقائمة ملو  دةومريينأ نجةد بةان  عد  منقوشال فة الشرق

. Extra-wiseالعةاة   أ معنةى ادةمه الحكةي  فةوقZiusudraمدعوا  بادمه السومري اي 

كلمة تعنةة "ودةد ليةا ".  Uta-na’ishtimو Utapishtimادمه  وفة ملحمة دلجامش

. كلمةة Utapishtim هة تردمة تقريبيةة لودة  األكةاةي Ziusudraلـ  الكلمة السومرية

sudra  تقابةة  لقةةب كلمةةةRuqu  المعطةةى لةةـAtrahasis    وهةةة "البعيةةد دةةدا".  وادةة

Atrahasis يةةةو اريتمسةةتخدم فةةة المي ولوديةةا األ Ugaritic   كإلةةه الِحةةَرف تحةةت ادةة

 Kothar-wa-hasisأ كجذر للخضر الحكي  ددا فة منطقة الشرق األودك قديما
739
. 

 في الكتابات العربية  الناجي من الطوفان

الرافدي فة الكتابال العربيةةأ  لةك الةذي  ن نتتبع آاار النادة من الطوفاننستطيع ا

فةة بعةض منةاطق مةن الشةرق األودةك. فيقةول  اصب، تالدا أ والذي اصب، ادمه الخضةر

فةة عصةر الطوفةان وتةولى ةفةن اةمايضةا يعةيش  كةان الخضةربةان  ابن ك ير
740

 . ويقةول

بعةةد ترودةةه مةةن الطوفةةان ةفةةن اةمَ بةةان الخضةةر قةةد  العينةةة
741
)هنةةا التقةةا  فةةة الخرافةةة  .

 .نالت الخلوةواي انه شخصية باقية بعد الطوفان  أالرافدية(
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 وهنا  تنبير على انه تالدأ كما نقرا فة لسان العرب  بن منظور 

ر  محجوب عن األَبصار" ".والَخِضُر  نَبةا ُمَعم،
742
  

 إلةيه يةاتة  الخضةرف .له  ويترا اادما  الناس وايضا يترا ا للناس. فهو يعرف  

د يعةيش فةة كة  خل،ةهةو شةخد مُ . فويسلِّ  علةيه أ ويعةرف ادةماَ ه  ومنةازله  ومحوتهة 

 يةر أ كمةا نجةد فةة كتابةال الحلبةة وابةن ك القرنين يبحيث انه كان يعم  مع   أالعصور

"وكةان الخضةةر صةالب لوائةةه األكبةر"
743
الخلةةوة مةن تةةول شةربه مةةن عةةين وانةةه نةال  أ

الحيا 
744

 . ويقول ابن لجر  

وإنه بلغ مع  ي القرنين الذي  األكبر...وقي  انه كان على مقدمة  ي القرنين "

فشرب من مائه وهو   يعل  و   أكان فة مقدمته نهر الحيا   كر ان الخضر

".وهو عنده  لة إلى اثن .فخلد أومن معه    و القرنينيعل
745
 

وصةار مخلةدا  وبقةة هنةا أ اي بجانةب  قد شةرب مةن مةا  الحيةا   لظ بان الخضر

د لييةت ليةث يقةي  . من هنا نرا ان السمكة المملحة التة لملها تاةم مودىأ قنبع الحيا 

 الخضرأ اي بقرب ما  الحيا . 

من بعض نسخ كتةاب المنتحة   القرنين هة ماتو     يوفكر  انه كان صالب لوا   

القرنين بدل الطبا .  يحة صالب لوا   مل، التة دعلت الذي يحم  السمكة المُ  ألكلس نيس

 يفتش عن السمكة التة لييت.  يا نال الخلوة بعد ان  طس فة نبع الحقد و

فقةد دعلةه  .محمةد الاةيةثفةة  ايضةاهةو شةخد تالةد نجةدها  وكون فكةر  الخضةر

فة زمنه. كقوله عن الخضر انه يحج ك  عام فة زمنه. ايضا محمد ُمعاِصرا  
746
 

أ وان لونه وإشةراق ودهةه حيا تالد ألنه شرب من ما  ال يقول الزبيدي ان الخضر

م ةة  النبةةال األتضةةر الغةةض
747

.  ا  يةةذكِّرنا فةةة لةةون الخضةةر األتضةةر كمةةا دةةا  فةةة 

أ والتة هة والعربيةة ماتو تةان مةن النسةخة النسخة الحبشية من كتاب المزور لكلس نيس

 المفقوة .    الفهلوية

 في الميثولوجيا العربية لخضرا

فةةة المي ولوديةةا العربيةةة يشةةتر  فةةة عناصةةر هامةةة مةةع المي ولوديةةا  ونجةةد الخضةةر

الةذي بسةبب  أ واعطى منها للملةك صةخرالسابقة التة تطرقنا إليها. فهو يحرس نبع الحيا 

قصة التةة مةن تةمن قصةد الةف ليلةة وليلةة هةة صةور  عربيةة  لك نال الخلوة. وهذه 

  بولوقيا الذي كان يسافر عبر بوة ك ير  قد اتا  مستشةاره ُمستَمد  من ملحمة دلجامش

األمين عفانأ و لك فة بح ه  ير المجدي عن تات  دليمانأ الذي كان بوادةطته يسةتطيع 

 .748ة يشرب من مائه وينال الخلوةان يسافر لكة يص  إلى نبع الحيا أ لك
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صارت في  جوانب خرافية عن الشخص الخالد ألرافدي التي قل دها المنتحل لكلسثنيس

 القرآن

نستنتج ا ا  بانه يودد بحسب المي ولوديا الشرق اودطية رد   لكةي   وتالةد أ يعةيش 

ان هنا  بعض الردال قد لاولوا ان يصلوا إليه لكة يستفيدوا ". وبالقرب من "نبع الحيا 

أ إ  دةافر من لكمته وينالوا الخلوة. وهذه الفكةر  التةة ظهةرل او   فةة ملحمةة دلجةامش

من دهة نبتة الخلوة التةة تعطةة الخلةوة  Utapishtim دلجامش لكة يستشير اوتا بشتي 

قد دع  ا دكندر ان يسةافر بةدل دلجةامش فةة  ا. وكتاب المنتح  لكلس نيسلمن ياك  منه

البحث عن الخلوة. وبدل من الرد  الخالةد الةذي  هةب دلجةامش لكةة يستشةيرأ قةد ُتلِةق 

 لك الرد  الخالد من تاةم ا دةكندر )وفةة بعةض النسةخ مةن صةالب لةوا  ا دةكندر(أ 

"نبع الحيا " بدل نبتة الحيةا  التةة نراهةا فةة ملحمةة دلجةامش. وليةث فُجِع   لك ان يجد 

ان دلجامش قةد فشة  ان ياكة  مةن نبتةة الحيةا  لتةى بعةد ان ودةدهاأ و لةك ألن الحيةة قةد 

درقتها واكلت منها وتلدل. فقد اظهرل ملحمةة دلجةامش ان اثلهةة لة  تكةن تريةد لةه ان 

دةةكندر ان يفشةة  فةةة الشةةرب مةةن نبةةع ينةةال الخلةةوةأ كةةذلك فالمنتحةة  لكلسةة نيس دعةة  ا 

 الحيا أ إ  ان اثلهة ل  تكن تريد له الخلوة ايضا. 

هو مةن تةول  ان يكتشف نبع الحيا  ولكن الطريقة التة بها دع  المنتح  لكلس نيس

 اقتُبس تماما فة القرآن.  س  السمكة المملحة فة النبع وعوة  السمكة للحيا . و لك قد 

كمةةا تطةةورل فةةة  وهنةةا  دوانةةب اتةةرا منقولةةة مةةن القةةرآن مةةن ملحمةةة دلجةةامش

منطقة الشرق األودك. فقد راينةا ممةا ادتشةهدل بةه البال ةة فةة علة  اثاةار دةتفانة ةالةة 

Stephanie Dalley أ بةةان ردةة  الخلةةوة السةةومري قةةد عةةاش تحةةت ادةةما  مختلفةةة فةةة

 هادةيس -وا–ُتضةر  او اريةتلوديا الشرق اودطية. فقد كان ادمه فة مي ولوديا المي و

Khothar-wa-hasis (نشةةةال بهةةةا لضةةةار   –مدينةةةة بةةةالقرب مةةةن الو قيةةة  او اريةةت

عريقة(. من هنا فالخضر كشخصية تالد  فةة منطقةة الشةرق األودةك قةد تركةت تاايرهةا 

عض النصاراأ و لك قب  زمةن محمةد بقةرون. فلقةد اُعطةة هةذا اللقةب ايليةا الةذي على ب

 أ وهو تردمة ا د  فة اللغة اليونانية. صار يُدعى من النصارا بلقب الياس

وصةار  أ قةد قللةدها كتةاب المنتحة  لكلسة نيسهنا  عنصر آتر فة ملحمة دلجامش

أ قةد ناديةا  مةن الطوفةان فة القرآن. فالردة  الخالةد الةذي كةان بحسةب الخرافةة السةومرية

التةة هةة البحةرين. فقةد كةان يةرا   هب بحسب ملحمةة دلجةامش لكةة يعةيش فةة ةلمةون

عيش فة البحرين قد تركةت السومريون بان ةلمون هة بم ابة دنته . وفكر  الخالد الذي ي

 تاايرها على المنتح  لكلس نيس كما نقرا 

" المو  قال لإلدكندر  ان هللا قد وتع فة العربية ظوما ليث يودد هنا  

أ ك  من شرب منه لتى قطر  والد  لن ايضا كنز وهنا  ايضا نبع الحيا 

مة ومعرفة ل  يسبق ان الدا يمولأ وتول شرب  لك الما  يكتسب اانسان لك

كما تطير الموئكة. ودوف يخلد  لقد نالها. ويكتسب قو  الطيران عبر السماوا

 749 لمبدأ إلى ان يطلب بنفسه من هللا ان يمول "
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ي أ قد انتبه للمكان الذلملحمة دلجامش من الوات، بان فة تقليد المنتح  لكلس نيس

هةة دةز   بحسب الملحمة يودد بها نبتة الخلوةأ وهةة فةة العربيةة )مةن ليةث ان ةلمةون

 مةةن شةةبه الجزيةةر  العربيةةة(. ولكةةن نجةةد القةةرآن اك ةةر ةقةةة فةةة تحديةةد ايةةن يسةةكن الخضةةر

المملة،. فقةد  كة او الحةولالةذي اليةا السةم الرد  الخالدأ المكان الذي يودد به نبع الحيا 

أ و لك لكة يتقاب  مع الخضرأ  لك الخالد دافر مودى بحسب القرآن إلى مجمع البحرين

الذي يعيش بالقرب من المكان ليث لييت السمكة. ولقد فسلر محمد فة الةد الاةي ةه بانةه 

 المكان ليث يودد نبع الحيا .

هةةو نفةةس المكةةان الةةذي تعةةيش بةةه الشخصةةية  دةةد بةةه مودةةى الخضةةرالمكةةان الةةذي و

    .دنة السومريين –البحرين  – وهو ةلمون دلجامش ادطور الخالد  فة 

 ؟" المكان الذي بحسب القرآن قد وجد فيه موسى الخضرأين هو "مجمع البحرين

قد  هةب لكةة يعةيش  من السه  رالية انه نفس المكان الذي بحسب ملحمة دلجامش

دنةة السةومريين. يظةن بعةض المسةلمين انةه  به الرد  الخالدأ وهةو البحةرينأ اي ةلمةون

   "ادتما  بحر فارس ببحر الروم". فنقرا فة تفسير الطبري

  750 "قال  بحر فـارس وبحر الروم. قوله  َمـْجَمَع البَْحَرْينِ  أة عن قتا"

وهو الجز  -انه من المستحي  ان القرآن قد قصد  لك الموقعأ و لك ألن بحر فارس

  يجتمةع مةع بحةر الةةرومأ الةذي هةو البحةر األبةةيض -مةن المحةيك الهنةدي المقابة  ايةةران

". والحقةةب بحسةةب ان ومودةةى بحسةةب القةةرآن كةةان مسةةتعدا  ان يسةةافر "لقبةةا المتودةةك.

عباس هو ةهر
751

. وبحسب آترين هو امانون دنة او دبعون دةنة
752

. و لةك   يتنادةب 

مع مكان قريب من فلسطين م ة  البحةر المتودةك. اة  ان بحةر فةارس   يلتقةة مةع البحةر 

هما بحر فارس مع الخليج العربة. ولقد كان الخلةيج  المتودك. البحران اللذان يتلقيان معا

 العربة قديما يُعتبر انه بحر. فكان يُدعى دابقا ببحر القطيف. 

هنا  شة  آتر يدل على ان القرآن قد قصد بالمكان الذي التقى به مودى بالخصر 

فةةة دزيةةر .  انةةه البحةةرين. وهةةو ان مفسةةري القةةرآن قةةالوا بةةان مودةةى التقةةى فةةة الخضةةر

فهنةا  اتصةال اك ةةر فةة الصةةيغة الرافديةة ولفكةةر  البحةرين. ليةةث نةرا مودةةى يتبةع ااةةر 

   لتى وص  إلى دزير  لكة يتقاب  مع الخضرأ كما نرا فة الطبري الحول

  فجع .  تـمسل شي ا من البحر إ  يبس لتـى يكون صخر  ودع  الـحول"

 أإلـى دزير  من دزائر البحر نبـةل هللا يعجب من  لك لتـى انتهى به الـحول

"بها فسلـ  علـيه الـَخِضر فلقة
753
 

   ونرا نفس الفكر  ُمعب،را  عنها من ابن عباس

ودع  مودى  .فة البحر ويتبعه مودىيضرب  فجع  الحول  "عن ابن عباس

ودع  الحول   يمس شي ا  من  .يقدم عصاه يفر  بها عنه الما  يتبع الحول

فجع  نبة هللا يعجب من  لك لتى  .البحر إ  يبس عنه الما  لتى يكون صخر 
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فسل  عليه فقال  أبها انتهى به الحول إلى دزير  من دزائر البحر فلقة الخضر

 754..."خضرال

مةةن الواتةة، ان مودةةى بحسةةب القةةرآن قةةد وصةة  إلةةى التقةةا  بحةةر فةةارس بةةالخليج 

العربة. ا  ان السمكة عملت طريقا  فة البحر لتى وصلت بمودى وتاةمه إلى الجزيةر  

 الرئيسية للبحرينأ ليث تقاب  بالخضر. 

هنةةا  شةةة  آتةةر يشةةير علةةى ان القةةرآن قةةد قصةةد بالمكةةان الةةذي ادتمةةع بةةه مودةةى 

   خضر انه بوة البحرين. نرا  لك من المعنى المعطى "للبحرين" من ا لودةبال

والمراة بالبحرين الما  الك ير العذب والما  الك ير المل، من  ير تخصيد "

 755"ببحرين معينين

ليةث  لكلمة البحرين فة القةرآن يتفةق مةع بةوة البحةرينأ هذا التعريف من ا لودة

  ان البحرين كبوة قد اتذل ادمها من ودوة المياه العذبة ةات  الما  المالحة كما نقرا 

والذي يعتقد انها دميت بذلك لسبب ودوة ما  الينابيع العذبة والتة تسمى 

 756ما  البحر المال، كواكب ودك

 لقد دمع القرآن الودةوه المتعةدة  عةن  لةك الردة  الخالةد الةذي بحسةب المي ولوديةا

الرافدية قد عاش فة البحرينأ ليث يودد ايضا نبتة الخلوة التة اصبحتأ كما راينةا فةة 

المملة، الةذي ُلمة  مةن مودةى  . من ليث ان الحةولأ نبع الحيا كتاب المنتح  لكلس نيس

ا  يعبِّر عن انه ليث يعةيش الردة  الخالةد وتاةمه قد لية فة تلك المنطقةأ فالقرآن تمني

هنا  يودد نبع الحيا أ وهو ما يتفق مع المي ولوديا الرافدية. ومودى الذي يسةافر طةويو 

. ليةث ان لتى انه اعيا من طول السفرأ  لك ايضا يعبلر عن ناليةة مةن ملحمةة دلجةامش

لكةة يستشةير الردة  الخالةد الحكةي  دلجامش قد دةافر طةويو ُمخةاِطرا فةة لياتةهأ و لةك 

اي البحرين. واتيرا  فان فكةر  السةمكة التةة لييةت فةة  ددا. ولقد ودده فة ارض ةلمون

 لك المكانأ هة مطابقة لكيف اكتشف ا دةكندر نبةع الحيةا  كمةا دةا  فةة كتةاب المنتحة  

شبه الجزير  العربيةة لكلس نيس. األمر الذي يشير على ان ملحمة دلجامش قد عاشت فة 

زمن محمدأ و لك فة صيغة قد دمعت بين فكر  المنتح  لكلسة نيس وترافةال دلجةامش 

من دهة الرد  الخالد الةذي دةكن البحةرينأ ومةا يتعلةق فةة دةكناه مةن ودةوة نبةع الحيةا  

 الذي يحة ك  ما يتص  به. 

 في منطقة الشرق األوسط تطور صيغ لملحمة جلجامش

لال الةةذي قةةد يخطةةر علةةى بةةال القةةارئ  كيةةف وصةة   لةةك المةةزيج مةةن ملحمةةة السةة

 وما تطورل إليه من ترافالأ إلى شبه الجزير  العربية زمن محمد؟ دلجامش

تحت صيغ وتطورال مختلفةأ و لك فة  لقد اك،د البال ون انتشار ترافال دلجامش

ر مختلفة. وفة الحقيقة بةان صةيغ مةن ملحمةة دلجةامش امكنة فة الشرق األودك وعصو

)السةةولة ارشةةيكون قةةد  Arsacid قةد وُدةةدل فةةة العصةر الفاردةةة المسةةمى بةةـ ارشةيكون
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لة اامبراطورية او العصةر البةاراة دل إيران ولكمتها مشكِّ و لةك فةة القةرن ال الةث  ولل

 051ر  متقطعةةة علةى بةةوة مةا بةين النهةةرين بةين عةةامة قبة  المةيوة. وقةةد دةيطروا بصةو

قب  الميوة(. وهذه النسخ لملحمة دلجامش كانت تعوة للقةرن ا ول او ال ةانة قبة   224و

 BM 35174 and )المسما  اثن بةـ الميوة. وقد ُوددل فة ادزا  من الخك المسماري

35628 )  757. 

عندما نعرف بان اامبراطورية الباراية قد ديطرل على مناطق من شةبه الجزيةر  

فةة شةبه الجزيةر  العربيةة  العربيةأ فإننا نستطيع ان نفه  كيف انتشةرل ملحمةة دلجةامش

 منذ اقدم العصور. 

. مةن فة كتاب الجبابر  القمرانة جامشهنا  ايضا ظهور شخصيال من ملحمة دل

قةد  . )هُمباباUtnapishtimوالرد  الخالد  Humbabaهذه الذاتيال دلجامشأ وهُمبابا 

 ظهةةر فةةة ملحمةةة دلجةةامش كمةةارة هائةة  وقةةد قُتِةة  مةةن دلجةةامش ومةةن صةةديقه انةةديكو

Enkidu هذا يدل على ان صيغ آرامية لملحمة دلجامش قد انتشرل بين اودةاط م قفةة .)

قةد اعتمةد فةة كتابةة كتابةه المسةمى بالجبةابر   . ومن ليث ان مةانة 758فة الشرق األودك

(أ لةذا فإننةا نعةرف بةان ملحمةة على كتاب الجبةابر  )الةذي ُودةد ايضةا فةة كهةوف قمةران

وُمتبنةةاه مةةنه  فةةة كتابةةاته . بةةدون شةةك فزيةةار   جةةامش كانةةت معروفةةة  مةةن المةةانوييندل

لكة يطلب الحكمة وينال الخلوةأ كانت معروفةة  ديةدا مةن  Utnapishtimدلجامش إلى 

رنةا قةد وصةلت شةمال شةبه الجزيةر  العربيةة. كمةا دةبق و ك المانويين. نعل  بةان المانويةة

  دابقا. 

. ان يكةةون لةةه شةةعبية تاصةةة بةةين المسةةيحيين النسةةطوريين لقةةد ادةةتمر دلجةةامش

ومعروف عن النسطوريين فة إرداله  بع ال تبشةيرية إلةى شةبه الجزيةر  العربيةة. ولقةد 

نسةطوري مةن القةرن التادةع األدةقف ال أTheodore bar Konai اةر  ايةوةور كونيةا

أ و لةك ميوةيأ فة تعليقه على دفر التكوينأ قائمة  بالملو  الذين لكموا ما بعد الطوفان

 .759وإبراهي . ولقد كان ا د  العاشر فة قائمته هو دلجامش فة توافق لمديال بين فالج

كانةت شةائعة  فةة الجهةال  جةامشك  هذه المعطيال تةدلنا علةى ان ترافةال عةن دل

التةةة كةةان لهةةا عوقةةال فةةة شةةبه الجزيةةر  العربيةةةأ وبالتةةالة انتشةةرل فةةة شةةبه الجزيةةر  

قبة  محمةد بقةرون.   العربية نفسةها. وقةد كانةت قةد انتشةرل كمةا كتةاب المنتحة  لكلسة نيس

الكتةاب المقةدس فةة زمةن محمةد م ة  مودةى  لذلك فان مز  تلك الخرافال مع ادما  من

 ليس امرا ُمستغَرباَ.

 كالخضر  الياس – إيليا

لرافةديأ قةد عةاش فةة ا لقد دةبق و كةرل ان اانسةان الخالةد النةادة مةن الطوفةان 

ه فةةة . وكةةان ادةةمAtrahasisلضةةارال متعةةدة  فةةة منطقةةة الشةةرق األودةةك تحةةت ادةة  

. وهةةةو إلةةه الصةةةناعال Khothar-wa-hasis سيهادةة -او–تضةةةر  او اريةةتكتابةةال 
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أ اعتبةروا ادةمه هةذا  Sephanie Dalleyالحكي  الحةا ق. والبةال ين م ة  دةتيفنة ةالةة 

 .760كالجذر للخضر

  الخالةد الرافةدي الةذي ادةتقر بعةد كةان مرتبطةا  بالردة على انه مع ان اد  الخضر

. البحةرينأ ولكةن تحةت تةااير المي ولوديةا اليهوةيةة قةد اصةب، إيليةا – فة ةلمةون الطوفان

والسبب فة  لك يعوة لكون إيليا قد اُتذ إلى السما  ةون ان يمول. لذلك فبعض اليهوة قد 

ما زال يظهر من لين إلةى آتةر مةن ادة  ان يحة  عقةدا  ومشةاك . اعتبروه كرد  تالدأ 

كذلك اعتماةا  على عدة فة دفر ملو  ا ول )من كتب العهد القدي (أ ليةث ان إيليةا الةذي 

بعد ان اتتباأ و لك بعد ان اعلن انه لةن يكةون هنةا  مطةر فةة األرض إ  عنةد قولةهأ قةد 

الذي كان يعم  مع الملةك آتةاب ملةك إدةرائي .  تر  من مكان إقامته. وتقاب  مع عوبديا

 وقال له انه دوف يتقاب  مع الملك. ولقد اداب عوبديا  

بِّ يَْحِملَُك إِلَى َليُْث  َ اَْعلَُ . فَإَِ ا " َويَُكوُن إَِ ا اْنطَلَقُْت ِمْن َعْنِدَ  اَن، ُروَل الر،

ب، ُمْنُذ اَتَْيُت َواَْتبَْرُل اَْتآَب َولَْ  يَِجدْ  َ  فَإِن،هُ يَْقتُلُنِة. َواَنَا َعْبُدَ  اَْتَشى الر،

 (02 01)ملو  ا ول  "َصبَاَي.

ُمقةةاة  مةةن هللا لكةةة يتةةرا ا فةةة كةة    لةةك قةةد تلةةق ترافةةة  عنةةد الةةبعض مةةن ان إيليةةا

يةا العصورأ وانه يجول من مكان إلى مكان محمةو   مةن رول هللا. كةذلك مةن ليةث ان إيل

قد ُعرف فة دفر ملو  ا ول فة إعونه عن لجب المطر لمد  اوث دنوال. ا  انه بعد 

المطةر بحسةب  مضة ال وث دنين قد صللى إلى الةرب مةن ادة  عةوة  المطةرأ وقةد عةاة

النبةةو  التةةة  كرهةةا إيليةةا. فقةةد اصةةب، كالةةذي يةةاتة بةةالمطرأ وصةةار يُتشةةفلع إليةةه لكةةة يةةاتة 

 يُنسب إليه انه ياتة با تضرار ليث كان هنا  قحك وقفر. بالمطر. فصار 

بالنسبة للمسيحيين الشرقيين فة منطقة الشرق األودك هو  ولقد اصب، لقب الخضر

عن الردة  الخالةد  M. Hamiltonوهو ا د  اليونانة ايليا. ويقول هاملتون  761أالياس

 دطور  فة البحرين  الرافدي الذي يعيش بحسب األ

"اكتشافه لنبع الحيا  دع  مكانه بالقرب من النبعأ ولكنه نسبة  لوظائفه 

ومساعدته فة ل  العقدأ دع  هنا  التبادا  من نحو شخصيته وتحقيقه فة 

 762كما هو فة النصرانية الذي ياتة بالمطر. إيليا-شخصية الياس

لجذر للخضر فة القرآن  فقد لافظ على إقامتةه كالردة  الخالةد واعتقد ان  لك هو ا

فة البحرينأ ولكن نسبة  للسفر مع مودى والحوار معةهأ قةد َعَكةَس  بالقرب من نبع الحيا 

لةذي يسةافر أ االيةاس – الفكر َ الخرافية اليهوةية والنصرانية التةة كانةت تةدور لةول إيليةا

م للو   للمشاك  الصعبة.   متجو   من مكان إلى آترأ و لك لكة يقدِّ

ةد   مةن الاةيةث محمةدأ  الياس-الحقيقة ان تااير فكر  إيليا كالخضةر علةى محمةد ملك،

   عن ابن عباسهو الياس. كما نرا من هذا الحديث المنقول  التة بها يقول بان الخضر

هو  قال ردول هللا صلى هللا عليه ودل  الخضر .عن بن عباس قال"   

  763"إلياس
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د بها ان الخضر . ولكن كان محمةد يجهة  764هو الياس وهنا  اقوال  بن عباس يلكِّ

عاش فة القرن التادةع قبة  المةيوةأ بينمةا مودةى قةد ولةد فةة القةرن السةاةس  قد بان إيليا

الياس او إيليا معاصرا  لمودىأ ويذهب مودةى  –عشر قب  الميوة. فكيف يكون الخضر 

 ليزوره فة البحرين ؟!

فةةةة التقليةةةد المسةةةيحة فةةةة األمةةةاكن العليةةةا والةةةتول  ولقةةةد ارتةةةبك تكةةةري  اليةةةاس

 وهذه ايضا كان لها تااير على نظر  محمد للخضر. ففة الد الاةي ه يقول   .765الخضرا 

تضرا ألنه دلس على  قال ردول هللا إنما دمة الخضر  قال عن ابة هرير "

وقال مجاهد إنما دمة الخضر ألنه إ ا  ... بيضا  فاهتزل تحته تضرا   فرو 

   766 ."ر ما لولهصلى اتض

 وسرجيوس والخضر مار جرجس

فةةة منطقةةة الشةةرق األودةةك شخصةةيتان  وفةةة وقةةت  لةةق قةةد تقادةة  لقةةب الخضةةر

أ الةةذي بحسةةب تقليةةد بعةةض المسةةيحيين كةةان دنةةديا  فةةة الجةةيش اتريتةةان  مةةار دةةردس

إيمانةةه المسةةيحة ووقوفةةه مةةع الُمضةةطَهدين الرومةةانة فةةة فلسةةطينأ وقةةد اتةةطُِهد بسةةبب 

م من األرمن ودكان آترين فة آديا الصغراالمسيحيين. هنا  ايضا درديوس أ أ الُمكر،

 .767فقد اشتر  ايضا هو فة لقب الخضر

أ مةا كةان يُنسةب اليةاس مةن أ الُمسم،ى ايضا بالقةديس دةور لقد ورث مار دردس

أ وهةةو مردةةع Garth Hewittصةةفالأ وصةةار لةةامة لمشةةجار والبي ةةة.  فنعةةرف مةةن 

 An Honourary Canon of Stفخري للكاتدرائية ا نجليكانية )األدقفية( فة القدس 

George's Anglican Cathedral in Jerusalem أ بةةان " القةةديس دةةور  او

 لامة الشجر والبي ة". دردس قد ُدِمة بالخضر ألنه 

هةو مولةظ  بةبعض الكنةائس  او دةور  إلةى مةار دةردس وانتقال اللقب مةن اليةاس

التةةة بُنيةةت للخضةةرأ كمةةا فةةة قريةةة الطيبةةة )فةةة الضةةفة الغربيةةة(. فالقريةةة قةةد ُ كةةرل فةةة 

. فقةد كانةت الكنيسةة قةد عصةر البيزنطةةالكتاب المقدس كعفر . وهنا  بقايا كنيسة تعةوة لل

بُنيت للخضةر اليةاس. ولكةن فةة وقةت  لةق اصةب، مةار دةردس او القةديس دةور  هةو 

م فة الكنيسة كالخضر.   الُمكر،

هو شخد بحسب المي ولوديةا الشةرقيةأ يظهةر لكةة  قد راينا مما دبق بان الخضر

ا تضرار. فهذه هة الصور  الخرافيةة زمةن محمةد ومةا دةبقه يح  عقدا  وياتة بالمطر و

كالخضةةرأ اةة  مةةار  اليةةاس – مةةن عصةةور. ففةةة بعةةض المنةةاطق كةةان التركيةةز علةةى إيليةةا

عنةةهأ  (. ولكةةن فةةة منةةاطق اتةةرا فخرافةةة المنتحةة  لكلسةة نيس)القةةديس دةةور  دةةردس

أ هةة الصةور  التةة كةان يُةرا بهةا اتافة لخرافة الرد  الحكي  الخالد لملحمةة دلجةامش

 الخضر. فالصور  التة نراها فة القرآن هة مزيج من تلك الصورتين. 
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 الجذر للحوار بين موسى والخضر في القرآن 

تالةدا أ يظهةر فةة األرض مةن ادة  ان يحة   ردةو   قد دع  بعةض اليهةوة مةن إيليةا

عقدا  ومشاك . لقد اصةب، الحكةي  دةدا الةذي يعجةز معلمةو المجةامع ان يسةتوعبوا لكمتةه. 

ما  لهة  للةو    يذكر التلموة لا ل ك ير  يظهةر بهةا إيليةا ألشةخاا ومعلمةة مجةامعأ مقةدِّ

 ولكمة. 

معلة  يولنةان وإيليةاأ الةذي بةدون شةك هةو ومن بين هذه اللقا ال هنا  والةد بةين ال

األداس او الجذر للسرة القرآنةة بةين مودةى والخضةر. اقةدم للقةارئ تفاصةي  اللقةا  بةين 

 يولنان وإيليا 

الذي  وإيلياالرب لكة يسم، له ان يرا المو .  إلىصام وصلى  يولنان ابن  وي

فةة رلوتةك  ارافقةكوتضةر  الحبةر يولنةان "ةعنةة السما  قةد ظهةر لةه.  إلى صعد ليا  

فة   تسةتطيع ان تصةرا "ف  إيليا ادابوالص  على لكمة ومعرفة".     إعمالك واراقب

دوف تزعجكأ كونها فوق قدرتك على ا دتيعاب". ولكن الحبر تودة   افعالةفان  .تفه 

  إيليةافةة طريقةك". قةال لةه  فقةكارا. فقةك ةعنةة ان او اداةلةك ازعجةكقائو  "دوف لن 

عومةال ا نةدهاش  واولتعالأ ولكن ادع  لسةانك ان يخةرس. فانةه فةة اول دةلال لةكأ 

 لكأ معناه مفارقة بينة وبينك".  

كةان بيت ردة  فقيةرأ الةذي كة  مةا  إلىن معا فة السفر. واقتربا اوهكذا ترافق ا ان

البيةتأ ادةتعج  الردة  وزودتةه فةة عالته هة بقر . وعندما اقتربوا مةن ا يملك كوديلة

مةةا كةةان  افضةة أ وتردوهمةةا ان يةةدتو فةةة كوتهمةةاأ لكةةة يةةاكو ويشةةربا مةةن اادةةتقبالهم

و  لةكأ ولصةو علةى كة  بِ بإمكانهما ان يقدِّماأ وان يمضيا الليلةة تحةت دةقف بيتهمةا. وقَة

وصةلى هللأ  إيليةاالفقرا  ولكن الكريمين.  وفة الصةبال البةاكر افةاق  ضيفيناهتمام من الم

ن فةة اوادةتمر المسةافر وعندما انتهى من صوتهأ قد دقطت البقر  لتلةك العائلةة وماتةت.

 رللتهما. 

ان نةدفع  اهملنةا"ليس فقك قةد ايليا  ددا. فقال  ومرتبكا   وكان الحبر يولنان متحيرا  

بقر   لك الرد   ما قتلتَ لهما بدل تيافتهما وتدمتهما الكريمةأ ولكننا قد قتلنا بقرتهما. فلِ 

دةلالك يجةب  ادبةت فةإ اأ "انظر  لك وكن صةامتا   أإيليا اداب"دوم" …" الصال، الذي

 ان نتفارق". 

لردة   منزل فخ  وكبيرأ كان منز    إلىوادتمرا فة طريقهما. وعند المسا  وصو 

لخبر وكاس مةا أ ولكةن قطعة من ا امامهما نة ومتغطرس. ولقد ادتُقبو ببروة. وُوتع 

ب بهمةا ولة  يةتكل  معهمةا. وبقيةا طيلةة الليلةة ُمهملةين. وفةة الصةبال  صالب البيت ل  يرلل

أ وةفةع بنفسةه تصةلي،. وادةتدعى نجةارا   إلةىفة البيةت كةان بحادةة  ان ددارا   إيليااوت، 

 وقال ان  لك بدل الضيافة التة نا ها.  .بدل التصلي،

. وعنةدما مةال الظةوم لكنه ل  يسةتطع ان يضةيف شةي ا   أهاشه من  لكوالحبر مع اند

ةتةو  أتدمة المسةا  تكبير للعباة . وعندما كان synagogue ةتو مدينة كان بها مجمع
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والمنقوشال الذهبية فة الدات . وبعد الغنية والودائد المخملية  الزينةوفرلا فة  أالمجمع

وصةر  بصةول عةالة  "مةن هنةا را ةب فةة إطعةام وادتضةافة  تدمة العاة أ وقف إيليةا

ردلين فقيرين لهذه الليلة؟" ولكن ل  يتجاوب الةد. ولة  يكةن هنةا  اي التةرام للمسةافرين 

الغةريبين. وفةةة الصةةبالأ ةتةة  إيليةةا المجمةةعأ وصةةاف، األعضةةا  بيديةةه وقةةال لهةة   "إننةةة 

 ألردو ان تصبحوا كلك  رالدا ".

ةتة  ا انةان مدينةة اتةرا. وعنةدما لضةر شةماس المجمةع  وفة مسا  اليوم ال ةانة

لكة يتقاب  معهمةا لكةة يخبةر اعضةا  المجمةع فةة وصةول  ةريبينأ قةد فُةت، لهمةا افضة  

فنةةدقأ ودمةةيعه  تسةةارعوا ان يُظِهةةروا لهمةةا اهتمامةةا  وتكريمةةا . وفةةة الصةةبال عنةةد توةيةةع 

ولة  يسةتطع يولنةان بعةد يسةا  والةدا  فقةك". "ليضع الرب عليك  رئ الجماعةأ قال له  إيليا

التةة  األفعةالعةن معنةى كة  هةذه  اتبرنةة" ايليةاان يضبك لب ا دةتطو  عنةده. فقةال 

شهدل لها. للذين ادتقبلونا ببروة  قد عبلرل له  عن امانة طيبةةأ بينمةا للةذين كةانوا معنةا 

دةةوف نتفةةارقأ  إننةةاو تقابة  دمةةيله  فةةة مكاف ةة منادةةبة. لتةةى ولة فإنةةك  كرمةا  ولطفةةا  

  .اطلب منك ان تشرل لة معنى تصرفاتك هذه"

أ وتعل  ان ت ق باهللأ لتةى ولةو انةك لة  تسةتطع ان تفهة  طرقةه. اصغة  "إيليااداب 

ر بانةه  إلى او قد ةتلنا  فإننا بيت الرد  الفقيرأ الذي عاملنا بلطف. اعل  بانه كةان قةد قُةرِّ

ان تمول زودته. وصليت للرب ان تُفتدا المرا  بتلك البقر . ولقةد  فة  لك اليوم بالذالأ

ادتجاب هللا لصلواتة. بالنسبة للرد  الغنة الذي ادةتقبلنا ببةروة واصةلحت لائطةهأ فلقةد 

القةدي .  لةو كةان الردة  بنفسةه قةد  األدةاساصلحته بةدون ادةاس دديةدأ وبةدون ان يُحفةر 

لمبةد. عنةه  الكنةز مخفةة   اثنمن تحتأ ولكةن  مدفونا   اصل، الجدارأ لحفر واكتشف كنزا  

وألعضا  المجمع الذين كانوا  ير مضيافين قد قلت لهة  "لتكونةوا كلكة  رالدةا ". فحيةث 

يحك  هنةا  عةد  اشةخاا لةن يكةون هنةا  دةوم. ولكةن لآلتةرين قلةت "عسةى ان يكةون 

الشةرير  بينك  رئيس والد". فبرئيس والد لةن يكةون هنةا  عةدم تفةاه . اثن عنةدما تةرا

ينج،أ   تكةن لسةوةا . وعنةدما تةرا البةار فةة لالةة فقةر وانزعةا أ   تُ ةار او تشةك فةة 

عدالة هللا. الرب بار  ودميع الكامه صاةقة؛ عيناه تراقبان كة  الجةنس البشةريأ و  الةد 

   768 يستطيع ان يقول "ما ا تفع ".  بهذه الكلمال قد اتتفى إيلياأ وبقة يولنان ولده."

أ هةة قريبةة دةدا مةن ليهوةي عن رللةة الحبةر يولنةان بةن  وي مةع إيليةاوالسرة ا

السرة القرآنة عن المقابلة والحوار بين مودةى والخضةر. األمةر الةذي يرفةع السةتار عةن 

القصة اليهوةية انها هةة الجةذر لسةرة محمةد. ولكةن دةذادة السةرة القرآنةة يةدل علةى ان 

فةة أ لتةى انهةا اصةحبت  يةر منطقيةة. الخرافة اليهوةية قةد وصةلت إلة ى منطقةة مكةة ُمحر،

قد دمع القصة ول  يستطع ان يتذك،ر تفاصيلهاأ فاتةت  وهنا  التمال آتر  وهو ان محمدا  

هذه الصيغة القرآنية الُمتضاربة مةع المنطةق. ولكننةا نولةظ بةان كةو السةرةين )اليهةوةي 

كةةان يعمةة  األشةةيا  بطريقةةة  يةةر  والقرآنةةة( مبنيتةةان علةةى اللقةةا  مةةع ردةة  لكةةي  الةةذي

متوق،عةأ رافضا  ان يدلة فة تفسيرال وإ  دوف يوقةف صةحبته. وفةة النهايةة فالشةخد 

الذي كان قد دال رفقته من اد  ان يتعل  من لكمة هذا الحكي أ يفقد صبره إلى ةردة انه 
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عةد  لةك تةاتة يفضِّ  ان ينال تفسيرا أ على لساب فقدان رفقة  لك الرد  الخالد الحكةي . ب

 التفسيرال. 

 ضعف الخرافة القرآنية نسبة للخرافة اليهودية األصلية

فة الصةيغة اليهوةيةة  فة مقارنتنا او تقييمنا للسرةينأ فإننا نولظ بان فكر  ان إيليا

ان إيليةا للصةبة. اي  للبقر  التة تمولأ اك ر قبةو   مةن الفكةر  القرآنيةة عةن قتة  الخضةر

يصلةأ ا  تمول البقر  للعائلة الفقير أ ا  تفسير إيليا للحاةاة وهو من اد  فدا  األم التةة 

كان من المفترض ان تمول تلك الليلةأ اقةول هةذه الفكةر  اك ةر قبةو   مةن الفكةر  القرآنيةة 

فة ان الخضر يقت  الصبة مجرة انه دةوف يكةون كةافرا  فةة المسةتقب . فةالفكر  القرآنيةة 

تتعارض مع نعمة هللا التة هةة قةاةر  علةى تغييةر او ة المةلمنين مةن تدامةهأ و لةك مةن 

تول قو  هللا. األمةر الةذي هةو مشةهوة لةه فةة الكتةاب المقةدس )آمةن بةالرب تخلةد انةت 

واه  بيتك(. ومشهوة له ايضا عمليا أ ليث ك  يوم يشةهد المسةيحيون فةة تغييةر او ةهة  

ول نعمة المسي، وعم  روله يتحولون إلةى كائنةال ُمجةد،ة  البعيدين عن اايمان؛ فمن ت

 تحيا ليا  اايمان والمحبة للرب. 

هنا  امر آترأ وهو انه ل  يسبق ان نبيا  قد قت  ردو  بدون دببأ فكيف يكون قتة  

ة  مخلوقةال دةوا   ولد تحت لجة انه دوف يصير شريرا  فة المستقب . كذلك فاهلل   يوكِّ

و موئكة ان يتصرفوا آنيا فةة لكمتةه. ان  لةك دةوف يجعلهة  آلهةةأ يملكةون كانوا انبيا  ا

ةائما  فكرا  إلهياأ ويتصرفون ك  لين نيابة  عن هللا. األمر الذي ل  يسبق ان لدث فةة كة  

تعامول هللا عبر التاريخ. كما نستطيع ان نتاكد من  لك من تةول كتابةال دميةع األنبيةا  

 الرد  فة العهد الجديد.  فة العهد القدي أ وكتابال

اعتقةةد ان محمةةدا أ كمةةا هةةة عاةتةةه فةةة إلةةداث تغييةةرال علةةى الخرافةةال التةةة كةةان 

يسمعهاأ من اد  ان يبرر اعمالهأ انه قد الدث تغييرال فة هةذه القصةة اليهوةيةة ايضةا. 

ففة قتله للذكور فة  زواتهأ كان يقت  الصبيان الذين انبتواأ اي الةذين زاة عمةره  علةى 

عشر  دنينأ ُمعتبِرا  إياه  انه  كفر  ومشركون. كمةا فعة  فةة قطةع رالوس الةذكور مةن ال

عةا   قبيلة بنو قريظةةأ بمةا فيةه الصةبيان الةذين كةانوا فةة دةن عشةر  دةنين ومةا فةوق. ُموزِّ

األطفال على تابعيه كعبيةدأ واانةاث بمةا فيةه الطفةول كسةراري. لةذلك فةة تغييةر السةرة 

رافةأ اراة ان يجع  من تصةرفاته اادراميةة كانهةا لكمةة اعلةى مةن شةريعة اليهوةي للخ

مودى التة اُعطيت له فة الكتاب المقدسأ والتة تمنع قت  اي إنسان ما ل  يكن قد اقترف 

درما أ كما تمنع قْت  عن تعمد اي إنسان. ومحمد اراة ان يفتع  لكمةَ "إنسةان تالةدأ عبةد 

مودى. وبةذلك فمحمةد فةة قتلةه اطفةال المشةركينأ يُةرا هلل" هو بحسب اةعائه اعظ  من 

انةةه يتصةةرف مةةن تةةول نةةو  مةةن الحكمةةة الفائقةةة التةةة هةةة اعلةةى مةةن لكمةةة شةةريعة هللا 

الُمعطا  لمودى. وهة تدعة شيطانية دهنمية تسري فقك على الةذي رفةض كلمةة هللا فةة 

 ". الكتاب المقدسأ وبال يصدلق ان كلمال محمد فة القرآن هة ولة من "هللا
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الجز  من الخرافة التة تتعلةق فةة دعة  السةور ان يقةف مةن دديةدأ تشةير علةى ان 

محمةةدا  قةةد فشةة  ان يفهةة  او يتةةذكر السةةرة األصةةلة اليهةةوةي. او انةةه اراة ان يغيِّةةر نةةد 

الخرافةأ لكة تظهر وكانها درة  تاا  قد اتى من "هللا". ولكن فةة تغييرهةا قةد اصةبحت 

عانيها. فإنك تحتا  للعوة  لمص  اليهوةي للخرافة من اد   ير منطقية ومتضاربة فة م

 ان تفه  الحكمة ورا ها. 

 لنستمر فة تحلي  الصيغتين  اليهوةية والقرآنية 

بالنسبة للرد  الغنة الذي ادتقبلنا ببروة واصلحت لائطهأ فلقد اصلحته بدون "

ه قد اصل، القدي .  لو كان الرد  بنفس األداساداس دديدأ وبدون ان يُحفر 

الكنز مخفة عنه  اثنمن تحتأ ولكن  الجدارأ لحفر واكتشف كنزا مدفونا  

 لمبد"

فةة القصةة اليهوةيةة هةو قصةاا للردة  الغنةة الةذي لة   نولظ بةان تصةرف إيليةا

يستقب  إيليا والحبةر بطريقةة  ئقةة. كةان بصةدة ان يكتشةف كنةزا  تحةت لائطةه لةو انةه قةد 

فسةهأ ولفةر ادادةا  لةذلك الحةائك. الكنةوز   تودةد تحةت الجةدرانأ لكنهةا اصل، الحائك بن

تُخفى بعمق فة األرض. فهة مخفية عن عينة ك  إنسان ما عةدا صةالبهاأ الةذي يحفةر 

باألرض بعمق لكة يخفيها. لةذلك بةدون الحفةر فةة األرض بعمةق كةان يسةتحي  ان يودةد 

انسةجام مةع عةاةال القةدما  مةن دةكان الكنز. لذلك نولظ منطقية السرة اليهوةي انه فةة 

 الشرق األودكأ فة المحافظة على كنوزه  من تول الحفر بعمق فة األرض وإتفائها. 

هنا  شة  آتر وهةو ان السةرة التلمةوةي يعكةس الفكةر  اليهوةيةة فةة ا نتقةام تةد 

الشخد الذي يتصرف بطريقة  ير  ئقة. والتة هة تد رول العهد الجديد فة مباركةة 

 ين يضطهدون المسيحة الملمنأ وودوب عم  له الخير بدل إيذائه.الذ

ولكننةا عنةةدما نةاتة للسةةرة القرآنةة للخرافةةة نجةدها بةةدون ربةك فةةة ادزائهةا وبةةدون 

فة السرةأ وعدم فه  للسارة لمص  اليهوةي للخرافة. اتع  فوتىمعنى. انها تعبِّر عن 

 ول.من دديد الصيغة القرآنية لكة يتحقق القارئ مما اق

انطَلَقَا َلت،ى إَِ ا اَتَيَا اَْهَ  قَْريَة  اْدتَْطَعَما اَْهلَهَا فَاَبَْوا اَن يَُضيِّفُوهَُما فََوَدَدا فِيهَا "

ا ا يُِريُد اَْن يَنقَض، فَاَقَاَمهُ قَاَل لَْو ِشْ َت َ ت،َخْذَل َعلَْيِه اَْدر  قَاَل هََذا فَِراُق . ِدَدار 

 ".بَْينِة َوبَْينِكَ 

والحبةر فةة طريقةة  ئقةةأ  لظ هنا انه قد ابدل الرد  الغنة الذي لة  يسةتقب  إيليةا 

بسكان قرية. فو يمكن ان تخفة القرية كنزا . فعاة   الذي يخفة كنزا  هو فةرة او عائلةة. اة  

فة القصة اليهوةية كةان يجةب ان ينةتق  إيليةا مةن دةكان القريةة مةن تةول تصةلي، الجةدار 

ن ان يُحفر األداسأ من ادة  مةنعه  مةن ان يجةدوا الكنةز. ولكةن محمةدا  لة  يفهة  هةذه بدو

الجزئيةةة مةةن الخرافةةة اليهوةيةةة. ولةة  يعةةِك تفاصةةي  عةةن الحفةةر فةةة األرض كالطريقةةة 

 كتشاف الكنزأ فتر  دكان القرية الذين ل  يعطوا اهمية للضيفين بدون قصةااأ األمةر 

القةرآن ودعة  الجةدار ليتيمةين. فصةارل  ولكةن عةاة الذي يتعارض مع الخرافة األصلية.

القصة فة القرآن متضاربة بين إقامة الجدار كقصاا لسكان المدينةة لكةيو يجةدوا الكنةز 
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وبين إقامته لصال، اليتيمين لكة يجداه عندما يكبران. األمر الذي يدل علةى التشةويش فةة 

 وةية. فيستمر القرآن السرة من قب  محمد وعدم فهمه للخرافة اليه

ا اْلِجَداُر فََكاَن لُِغَوَمْيِن يَتِيَمْيِن فِة اْلَمِدينَِة َوَكاَن تَْحتَهُ َكنز  ل،هَُما َوَكاَن "  َواَم،

بِّكَ  ن ر، ا فَاََراَة َرباَك اَْن يَْبلَُغا اَُشد،هَُما َويَْستَْخِرَدا َكنَزهَُما َرْلَمة  مِّ  ".اَبُوهَُما َصالِح 

أ فعنةدما يبلغةا عمةر الشةباب او كان  لةك الجةدار لليتيمةينأ وقةد اصةلحه الخضةرإ ا 

الردولة لن يستطيعا ان يجدا الكنزأ  لك ألنهما دوف يجدا الجدار قائما . لكةة يودةد كنةز 

مخبةا فةةة األرض تحةةت دةةدارأ   بةد مةةن الحفةةر فةةة األرض بعمةق. فتصةةلي، دةةدار قةةدي  

بد عن اعين الشعب الذي يملك الجدار. فالجةدران ت بةت عةاة  لم ةال معناه إتفا  الكنز لم

دةوف  األدةاسالسنين. كذلك ولو لدث ان هُدم فمن يضةمن ان العامة  المكل،ةف فةة لفةر 

الةردلين الةذين  اوالكنزأ وان ودده مةا الةذي يضةمن انةه دةوف يقدمةه للشةابين  إلىيص  

 كانا يتيمين؟ 

أ ويعةوزه ا ا  نرا بان دةرة محمةد لهةذه الخ رافةة اليهوةيةة هةو فةة الحقيقةة تةعيف 

المنطق والنالية العملية. انه ليس من السه  تغيير ترافة مشهور  قد اُلفت لكة تعبِّر عن 

شة أ تغييرها من شخد م   محمد الذي كان ُمعتاةا  فةة قةد الخرافةال بةدون التةرام 

ولةةا   مةةن هللا بوادةةطة لمصةة أ إ  كةةان يغيلرهةةا اليانةةا عةةن دهةة أ او لكةةة تظهةةر بانهةةا م

 .المو  دبري 

 الخرافة اليهودية ُمؤك د قِدمها كاألصل للخرافة القرآنية 

وإيليةا. لقةد عةاش  ادمه يشو  بن  وي هنا  ترافة مماالة منسوبة لمقابلة بين لبر

ث ميوةي. وكان رئيسا  لمدردة اللد فةة يشو  بن  وي فة النصف ا ول من القرن ال ال

مةةرارا  كمرافةةق ايليةةا فةةة تجوالةةه فةةة  المدراشةةةدنةةوب فلسةةطين. وقةةد دعةة  منةةه التقليةةد 

وُمحاِور ايليةاأ 769األرض
770

البةابلة ان يشةو  بةن  وي يتعامة  مةع  . ونجةد فةة التلمةوة

وي قةةد ُدمعةةت فةةة كتةةب . وك يةةر مةةن الخرافةةال المتعلقةةة بيشةةو  بةةن  771مةةو  المةةول

 Ma’aseh de-Rabbi Yehoshua’ ben“تحةت ادةما  م ة   صةغير  مةن المةدراش

Lewi”  التةةةةة تعنةةةةة "تةةةةاريخ الحبةةةةر يشةةةةو  بةةةةن  وي". وهنةةةةا  كتةةةةاب آتةةةةر يُةةةةدعى

“Masseket Gan ‘Eden we-Gehinnom.”  ." الةةذي يعنةةة "الفةةرةوس والجحةةي

المماالةة لتلةك التةة دةبق  أإيليةامةع  نُسةب عنةه مةن قصةة ومةا أيفسِّر الخرافال عنه األمر

 التة صارل فة القرآن. و كرناها عن لقا  يولنان بن  وي مع إيلياأ و

بال ا  يهوةيا  مرموقا  يعيش فة مدينة القيروان )فة تةونس( فةة  كان نسي  بن شاهين

وكتةةب  معةةروف كبالةةث هةةام فةةة تفسةةير التلمةةوة القةةرن الحةةاةي عشةةر مةةيوةي. وهةةو

لقةا   بةين  ”,Hibbur Yafe me-ha-Yesua“. ولقةد  كةر فةة كتابةه المةدعو المةدراش

وإيلياأ ُمشابِها  للذي دةبق وةردةناه والمعةزي لدواةه بةين يولنةان وإيليةاأ  يشو  بن  وي

بس فة القرآن. وبااتافة للنسخة اليهوةية المكتوبة من نسي  بن شاهينأ فقد والذي قد اقتُ 

 ُوددل النسخة العربية لكتابه ايضا. 
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قةةد بةةيلن ان ك يةةرا  مةةن ترافةةال  Julian Obermann والبالةةث دوليةةان اوبرمةةان

يقيا. ويلكد اوبرمان عن اصالة القصد قد وصلت الينا من تول يهوة شمال إفر التلموة

نقو  عن الكتب التلموةية والمدراشية المنتشةر  فةة زمانةه. ان  التة قصها نسي  بن شاهين

تصريحال نسي  بن شاهين تشهد لهذه الحقيقة. فهو يقول بان معظة  الةدروس التةة قصةها 

ن التحقةق مةن ودوةهةا فةة التلمةوة وكتةب فة كتابهأ بما فيةه القصةد واألم ةالأ انةه يمكة

 .772المدراش

لقيقة ان القصتين قد ُوِددتا فةة كتةاب يهةوةي يعةوة للقةرن الحةاةي عشةرأ   يلغةة 

قِدمهماأ او يشكِّك فة إنهما كانتا موددتين فةة كتةب تلموةيةة ومدراشةية تعةوة إلةى عصةر 

لة  تةار  التلمةوة قةد ودةد  Gasterدبق  لك. فم و هنا  بالث ادةمه  مةواةا  ك يةر   ُمسةج،

ميوةي 03او  02تعوة للقرن الرابع ميوةي. وقد نشرها من مخطوطة تعوة للقرن 
773
. 

فة ةعة  انهةا مةن  Obermannأ يقول مع إيليا يشو  بن  وي بالنسبة لقصة لوار

أ و لك من تول ادلوب مخاطبة إيليا فة القصتين بطريقة ادلوب األلبارأ اص  يهوةي

و يرها من األةلة؛ كلها تةدلنا ان القصةتين همةا مةن اصة  كتابةال يهوةيةة و يةر عربيةة. 

ومةةن ناليةةة اتةةرا يقةةول نسةةي  ابةةن شةةاهين بةةان "المعلومةةال تناقلهةةا اعظةة  لكمائنةةا مةةن 

 ليزية اصحاب المردعية". فهو يقول باللغة ا نك

“The masters and the most excellent authorities from among 

our Sages.” 774  

 مما يشير لكون تلك المواة او القصد انها تعوة إلى اصحاب المردعية فة التلموة

 والمدراش.

 ويقول اوبرمان 

 ين"الصيغتان للقصة القرآنية والقصة المذكور  فة كتاب نسي  بن شاه

متشابهتان فة الجوهرأ ويسه  تحقيق انهما  ال الخرافة. ولكنهما فة اتتوف 

فة التفاصي أ مما يدل على ان   الد منهما اعتمد على ال انة. و لك طبيعة 

إ ا اعتبرنا انهما قصتان يهوةيتان قديمتان قد ُدرةتا فة اللغة العبرية او 

ة عصور وبي ال مختلفةأ وتُبنتا ألهداف مختلفة وتحت اثراميةأ وتناقلتا ف

 775ظروف مختلفة تماما"

والحقيقةةة بةةان األصةة  هةةو األدمةة  و ال المعنةةى األةق. والصةةيغ  يةةر المنطقيةةة 

والمبهمة والمتضاربة فة القصد والمعنىأ كما هةة الصةيغة القرآنيةةأ هةة عةاة  تحريةف 

 قة مكة والمدينة. لمص أ يحدث عاة   فة بي ة متخلفة كما هة منط

 ويستمر اوبرمان فة الدفا  عن اصالة وقِدم القصة المسروة  مةن نسةي  بةن شةاهين

 قائو   

أ الذي هو والد من انه تار  تماما عن الشك ان بال ا  م   نسي  بن شاهين"

تفسير للتلموة ما زال لليوم  اه  المفسرين لمةب التلموةي والمدراشةأ ومللف

يحضا باعتبار كبيرأ ان يكون قد وتع فة كتابه قصة ابكروفية شفهيةأ اقول 
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فة كتابه الذي هو  ال صبغة ةينية رولية ناقلة للتراث العبري القدي أ كان قد 

تعهد ان يستخدم مواةا  قد وصلت إليه كما يقول من داة  وارفع مردعية من 

   776لكمائنا"

لة  يسةتخدم قصةة متناقلةة شةفهيا أ ولكةن  بالث ان يقةول بةان نسةي  بةن شةاهيناراة ال

 والمدراش. كانت مودوة  فة عصره بين كتب التلموة

هذه الحقائق تدل على ان الحوار الذي نسبه القرآن انه درا بين مودى والخضةرأ 

سةب اليانةا انهةا لةدات بةين الحبةر يولنةان بةن  وي كان باألص  قصة  شعبية  يهوةيةأ تُن

وإيليا. وهة نمو   من لقا ال ك يةر  قةد نسةبها  وإيلياأ واليانا  اترا بين يشو  بن  وي

انهةةا لةةدات بةةين الحبةةر يشةةو  بةةن  وي وإيليةةا. ولقيقةةة إننةةا نجةةدها قةةد وصةةلت  التلمةةوة

وعال اليهوةية فة مدينة نائيةأ م   مدينةة القيةروان فةة تةونسأ وان وانتشرل بين المجم

قةةد اعتبرهةةا قطعةةة هامةةة قةةد وصةةلت إلةةيه  مةةن  بال ةةا  يهوةيةةا  هامةةا  م ةة  نسةةي  بةةن شةةاهين

المردعيةةة الرفيعةةةأ يقصةةد بةةه كتلةةاب التلمةةوة والمةةدراشأ تشةةير علةةى انتشةةار القصةةة بةةين 

زمن محمد فة امةاكن م ة  شةمال شةبه الجزيةر  العربيةةأ التةة هةة المجموعال اليهوةية 

 اقرب إلى فلسطين من مدينة القيروان. 

 تفنيد للقصة القرآنية 

القرآنيةة مةن اةوث اواةة مصةاةر. او   الردة  الخالةد  نسبة لجةذور قصةة الخضةر

البحةةرين. اانيةةا  مةةن دةةرة  ةلمةةون الرافةةدي الةةذي صةةار يعةةيش فةةة النةةادة مةةن الطوفةةان

مةن ادة  الحصةول علةى  عةن رللةة ا دةكندرأ بال ةا  عةن نبةع الحيةا  المنتح  لكلسة نيس

م فة التة لييت فة نبع الحيا  فة ارض الظو الخلوة. مع تاةمه الذي لم  دمكة  مملحة  

مكان ما فة العربية. ا  ان الطبا  نفسه قد اصب، تالدا أ و لك عندما  طس فةة مةا  نبةع 

ولةواره معةه كجةذر واتة، لرفقةة مودةى مةع  يهةوةي مةع إيليةا الحيا . اال ا  مرافقة لبر

ه الخضةةر ولةةواره معةةه. هةةذه الجةةذور الةة وث تجعةة  مةةن السةةرة القرآنةةة عةةن الخضةةر انةة

 ترافة ل  ياِل من هللا. 

شخصةةية  لقيقيةةة  قةةد تقابةة  معهةةا مودةةى وتعللةة  مةةن  اتةةافة لةةذلك. لةةو كةةان الخضةةر

لكمتهاأ لما ا ل  يذكر مودى شي ا  عنهاأ وهو قد كتب تمسة ادفار من العهد القدي ؟ فمن 

ع الخضر ويتعل  ليث ان هللا قد امره بحسب القرآن ان يسافر طويو من اد  ان يتقاب  م

من لكمته. فلو كةان  لةك األمةر لقيقةةأ لكةان قةد التة  الخضةر مكانةة  مركزيةة  فةة كتةب 

مودى التة اُوليت إليه من هللا. ومع  لك فإننا   نجد فة الكتب التةة اُوليةت لمودةى اي، 

  ْكر  عن  لك الرد  الخالد والوادع او المرتفع الحكمة. 

الةةد فقةةك لمودةةىأ ولةةيس ألي شخصةةية اتةةرا مةةن اةة  لمةةا ا يظهةةر هةةذا الردةة  الخ

شخصيال العهد القدي  او الجديد؟ لو كان شخصية لقيقيةة لكانةت لكمتةه وتداتوتةه علةى 

ةردة بالغة من األهمية لك  عصر. ولما ا ل  يذكر اي من كتلاب العهد القدي  والجديةد اي 
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د دةبق ونالةت شة  عن  لةك الردة  الخالةد. فقةد  كةروا ادةما  شخصةيال  يةر عبريةة قة

    الذي قال عنه هللا  مدلا  تاصا  من هللا. م   ايوب

؟ ألَن،هُ لَْيَس ِمْ لُهُ فِة األَْرِض. َرُد   َكاِم   هَْ  َدَعلَْت قَْلبََك َعلَى َعْبِدي اَياوبَ "

 . 1 0 " ايوبَوُمْستَقِي   يَت،قِة هللاَ َويَِحيُد َعِن الش،رِّ 

ل  يكن إدرائيليا أ فقد ُمدل فوق انبيا  إدرائي  فة ديلةه.  نرا ا ا  انه ر   ان ايوب

ة علةى لقيقةة بةر اواةة ردةالأ اانةين مةنه  كةانوا ليسةوا  وفة دفر لزقيال نجد الرب يشدِّ

دميةةع  بعبةرانيينأ وهمةا نةول وايةوبأ اللةذين شةهد لهمةا الةرب فةة ارتفةا  مسةلكهما فةوق

 دكان الجنس البشري فة ديلهما. فنقرا فة دفر لزقيال  

َوقَطَْعُت  أاَْو إِْن َدلَبُْت َدْيفا  َعلَى تِْلَك األَْرِض َوقُلُْت  يَا َديُْف اْعبُْر فِة األَْرضِ "

َداُل ال ،وَاَةُ  أِمْنهَا اِاْنَساَن َواْلَحيََوانَ  يُِّد فََحة   أَوفِة َوَدِطهَا هَُل َِ  الرِّ اَنَا يَقُوُل الس،

با إِن،هُْ   َ يَُخلُِّصوَن بَنِيَن َو َ بَنَال   اَْو إِْن اَْرَدْلُت  بَْ  هُْ  َوْلَدهُْ  يَْخلُُصوَن. أالر،

ِم ألَْقطََع ِمْنهَا اِاْنَساَن  َوبَا  َعلَى تِْلَك األَْرِض َوَدَكْبُت َ َضبِة َعلَْيهَا بِالد،

با إِن،هُْ   َ  أة َوَدِطهَا نُول  َوَةانِيآُل َواَياوبُ فِ أ وَواْلَحيََوانَ  يُِّد الر، فََحة  اَنَا يَقُوُل الس،

ِه ْ   21-07   04"لزقيال  يَُخلُِّصوَن اْبنا  َو َ اْبنَة . إِن،َما يَُخلُِّصوَن اَْنفَُسهُْ  بِبِرِّ

هللا عنةةدما ترفةةع هةةذا يةةدل علةةى ان كتبةةة الةةولة فةةة الكتةةاب المقةةدس   يخفةةوا كلمةةة 

أ إ ا فعةو  قةد ردا   من دنسيال اترا فوق انبيائه . لذلك لمةا ا إتفةا  شخصةية الخضةر

 ُوددل فة التاريخ ؟!. 

ل الخرافال المشهور  والمنتشر  فة الشرق األودك  والحقيقة   شة  يقدر ان يحول

لتاريخ من تول الكتب التة اوليت زمن محمدأ ويجعلها كلمة هللا. فكلمة هللا مواقة عبر ا

لمنبيةةا  فةةة عصةةور مختلفةةةأ ومواقةةة مةةن تةةول مخطوطةةال قديمةةةأ الةةبعض منهةةا يعةةوة 

من دهة العهد القدي أ ومةن تةول آ ف  للقرن ال انة قب  الميوةأ م   مخطوطال قمران

حاولةةة إةتةال ترافةةال النسةخ اليونانيةةة بالنسةبة للعهةةد الجديةد. بحيةةث انةه مةةن المسةتحي  م

 إلى هذه الميراث المقدس والموا،ق.  مشهور  م   ترافة الخضر

تتضارب مع فكر  النبة فة الكتاب المقدس. فهةة  اتيرا نقول بان شخصية الخضر

الحكمةة  اوعكس نظر  الكتاب المقدس للشخصيال الحقيقية المدعو  من هللا لمركز النبو  

وهةةة تمةةارس  أتسةةكن ايةةنهةةة مكشةةوفة ودةةك شةةعبها ومعةةروف أ إ  عمةة  المعجةةزال وا

 األروال اتيةال متواريةة م ة   توليسة .لحةق هللا إظهةارا  بصةور  علنيةة  امهامها ومواهبه

او ترافةة.  لةك هةو الخضةر فةة  الغامضة الخفية التة ظهورها مةرتبك فةة لغةز دةحري

 القرآن الذي هو عكس فكر  النبة الحقيقة.
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  قارون

 في القرآن الذي صار قارون السرد الخرافي للقرآن من جهة قورح

 أم ة  الفاردةية والعربيةة والصةاب ية المندائيةة أصفال الخرافال الشةرقية إلداان 

بالغةة دةدا. ف األشيا هة فة وصف  افةال عةاة  فةة منةاطق الخرتنمةو والذاتيال بطريقة م 

وبين مجموعال  ال معرفة بدائية وتقليد ترافةة. فالقصةد الخرافيةة التةة كانةت تُقةد 

ق أ لكنهةةا فةةة بعةةض المجتمعةةال  ال التقليةةد الةةذي يصةةدِّ األطفةةالفقةةك مةةن ادةة  تسةةلية 

مةن  لقائقأ وفة وقت  لةق تصةب، دةز ا   إلىأ تتحول تلك الخرافال بسهولة األدطور 

 تلك المجتمعال. النظام الدينة ل

 اوأ    دجاة  دحرية  هبية تطير لاملةة ابطةا م و تلك الخرافال هة  اصنافومن 

اماكن بعيد . هذا النةو  مةن الخرافةال الةذي  إلىيطير مع ديشه  ملكا   او ري، تحم  ديشا  

مةن  آتةرفةة القةرآن م ة  الةري، الةذي يحمة  دةليمان مةع ديشةه. وهنةا  نةو   ايضانجده 

دةوا ملةك  إليةهة كالقصةر الةذهبة الموتةو  فةة مكةان بعيةدأ   يصة  القصد الخرافي

بنا  تيالة مبنة فة مكان بعيد متةواري عةن عالمنةا. فنةرا م ة   لةك  اوبط .  اوترافة 

 ي  لإلدةكندربنائةه  نُسةبة مةن نحةاس قةد طلةفةة دةد الحديةد الم السرة فة القةرآن ممة ،و  

 ر يوم فة التاريخ. آت إلىو لك من اد  دجن دو  ومادو   أالقرنين

وا دحرية تيالية قُ  انسان نسبوهو   نو  آتر من الخرافال الشرقية ايضاهنا  

القةرآن عنةده وبحيث ان التاريخ   يستطيع ان يحتم  م    لك الغنةى.  أ نى كبير ددا او

الةةذي هةةو مةةن طبيعةةة الخرافةةال العربيةةة والفاردةةية  أعيِّنةةة مةةن م ةة   لةةك السةةرة البةةدائة

ر علةى مودةى وُلكة   إدةرائيلةأفرة  إلىية القديمة. فالقرآن ينسب والمندائ قةد دةبق وتةذم،

وانةه كةان  أبحيةث انةه كةان ا نةى ردة  فةة مصةر ا  تيالي عليه من الرب فة البريةأ  نى  

يه القرآن ب. وهذا الرد  هو قورلزمن فرعون هامة   قياةية   شخصية    .     قارونـ أ الذي يسمل
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  هو بالحقيقة قورح التحقيق من ان قارون

هو امةر واتة، مةن الحقةائق  المذكور فة القرآن هو قورل التحقيق من ان قارونو

 التالية 

فةةة  ادةةما اة  فةةة القةةرآن فةةة تغييةةر هنةةا  عةةف. علةةى وزن هةةارون ان قةةارون او  

 اترا.  ادما الكتاب المقدس على اوزان 

 21دةور  القََصةد اي )كةان مةن قةوم مودةى"  اانيا  القرآن يقول مةن ان "قةارون

ةكما نرا فةة الطبةري أمسلمين ا  . نجد كتلاب(76 واثية دون مةن ان قةارون كةان ابةن أ يلكِّ

ان ينسةخ دةولة  أولةو بطريقةة تاط ةة إدةحاقم   ابن  اشخااألمودى. ولقد لاول  ع 

مودى واعمامه كما ورةل فة ا صحال الساةس من دفر الخرو 
777
 . 

الةةذي ُ كةةر فةةة  أالقةةرآن قةةد قصةةد بقةةارون قةةورل ان  لةةك يلكةةد بصةةور  قاطعةةة مةةن

ل الساةس من دفر الخرو  كمةا دفري الخرو  وعدة. ونقرا عن دد مودى فة ا صحا

 يلة  

ي ِيُ . َوَكانَْت ِدنُو َليَاِ  قَهَاَل ِم َة     َوبَنُو قَهَاَل  َعْمَراُم َويِْصهَاُر َوَلْبُروُن َوُعزِّ

َواْبنَا َمَراِري  َمْحلِة َوُموِشة. هَِذِه َعَشائُِر الوِويِّيَن بَِحَسِب  َواَواا َواَواِيَن َدنَة .

تَهُ َزْوَدة  لَهُ. فََولََدْل لَهُ هَاُرونَ  ْ .َمَوالِيِدهِ  َوُموَدى.  َواَتَذ َعْمَراُم يُوَكابََد َعم،

َونَافَُج  َوبَنُو يِْصهَاَر  قُوَرلُ  َوَكانَْت ِدنُو َليَاِ  َعْمَراَم ِم َة  َوَدْبعا َواَواِيَن َدنَة .

 (20-01  6)ترو   َوِ ْكِري.

  .لمودى قورل كان ابن يصهار الذي كان عما  ف

هةو مةا نةراه فةة  ال الث الذي يدل على ان القرآن قد قصد بقارون قورل ا  األمراال 

   دور  القصد عن قورل

  .10  21.." األرض."فخسفنا به وبداره 

ة والدينونة لقةرولمةا لصة  وهذه منقولة من ا صحال الساةس عشةر لسةفر العةدة لِ 

   نقرا إ  أالتة اتت عليه

ب، قَْد اَْرَدلنِة ألَْعَم  ُك  هَِذِه األَْعَماِل َواَن،هَا »فَقَال ُموَدى   بِهََذا تَْعلُموَن اَن، الر،

إِْن َماَل هَُل ِ  َكَمْوِل ُك ِّ إِْنَسان  َواََصابَْتهُْ  َمِصيبَةُ ُك ِّ إِْنَسان   لْيَسْت ِمْن نَْفِسة.

با بِْدَعة  َوفَتََحِت األَْرُض فَاهَا  با قَْد اَْرَدلنِة.فَلْيَس الر،  َولِكْن إِِن اْبتََدَ  الر،

َواْبتَلَعْتهُْ  َوُك  َما لهُْ  فَهَبَطُوا اَْليَا   إِلى الهَاِويَِة تَْعلُموَن اَن، هَُل ِ  القَْوَم قَِد 

بِّ  ا فََرَ  ِمَن الت،َكلا   «.اْزَةُروا بِالر، ِ  بُِك ِّ هََذا الَكوِم اْنَشق،ِت األَْرُض التِة فَلم،

َوفَتََحِت األَْرُض فَاهَا َواْبتَلَعْتهُْ  َوبُيُوتَهُْ  َوُك  َمْن َكاَن لِقُوَرَل َمَع ُك ِّ . تَْحتَهُ ْ 

ْيِهِ  األَْرُض فَنََزلُوا هُْ  َوُك ا َما َكاَن لهُْ  اَْليَا   إِلى الهَاِويَِة َوانْطَبَقَْت َعل .األَْمَوال

َوُك ا إِْدَرائِي  الِذيَن َلْولهُْ  هََربُوا ِمْن َصْوتِِهْ  ألَن،هُْ   فَبَاُةوا ِمْن بَْيِن الَجَماَعِة.

 (34-21  06)دفر العدة  «.لَع  األَْرَض تَْبتَلُِعنَا»قَالُوا  

 لفمن تول تلك الحقائق   يبقى اي شك من ان القةرآن قةد قصةد بقةارون ادة  قةور

 الذي اار تد مودى فة البرية. 
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 أين حدثت منازعة قورح

. لقد درة دفر العدة منازعةة قةورل لدات منازعة قورل اينمناقشة  إلىناتة  اثن

اانةةة عشةةر بعةةد ان اردةة  مودةةى  هةةذه والقضةةا  الةةذي تةة ل بةةه وعائلتةةهأ انهةةا تمةةت رادةةا  

. لةذلك فةة دةينا  بينما كان الشعب فةة بريةة فةاران أا ارض كنعانلكة يتجسسو دادودا  

بريةة  إلةى اادةرائيليونفقك عنةدما وصة   أنرا بان قورل بدا يناز  ويتذمر تد مودى

 فة الجهة الشرقية الشمالية من دينا  على الحدوة الجنوبية لفلسطين. أفاران

قد قةاوم مودةى  أقارونـ الذي يسميه محمد ب أان قورل وهذا تد اةلعا  القرآن من

 اراةكمةةا  هامةةة   مودةةى. فقةةورل لةة  يكةةن شخصةةية   و لةةك عنةةدما قةةاوم فرعةةون أفةةة مصةةر

ر تحةت الذين تردوا من مص كباقة العبرانيين عاةيا   القرآن ان يردمها. فقد كان عبرانيا  

من العبةرانيين اي لريةة لكةة يكةون لةه عملةه  أليقياة  مودى. وكعبد فة مصرأ ل  يكن 

 المستق  ويجمع ارو .

 وأكثر غنى منه  أهم من فرعونشخص صورة في القرآن هي  صورة قورح

فةة مصةرأ  إنسةان انةه كةان ا نةى بعكس تلك الحقائقأ نجد القرآن يجع  من قةورل

تسةتعفة عةن  األدةطوريةلتةى ان القصةد  أوانه كان له كنوز فة مصر بكميال تياليةة

   76 واثية 21درةها. فنقرا فة دور  القصد اي رق  

تَِحهُ َوآتَْينَاهُ ِمَن اْلُكنُوِز َما إِن، َمفَا .َكاَن ِمن قَْوِم ُموَدٰى فَبََغٰى َعلَْيِه ْ  إِن، قَاُرونَ  

َ َ  يُِحبا اْلفَِرِلينَ  ِ  إِْ  قَاَل لَهُ قَْوُمهُ َ  تَْفَرْل إِن، هللا،  لَتَنُوُ  بِاْلُعْصبَِة اُولِة اْلقُو،

 بهذه الكلمال  الجز  األتير من اثية الصابونة يفسر و

اعة اصحاب القو  لم  مفاتي، ماعطة من الكنوز الك ير  ما ي ق  على الج اي"

اقلها"تزائنه و
778
 

ان كةة  مةةا ُكشةةف لةةون مةةن كنةةوز كانةةت تنتمةةة للفراعنةةةأ   يمةةم أ بحسةةب القةةرآنف

هةذا العبرانةة.  مةن م ةال وآ ف المسةتوةعال التةة كانةت تخةد قةورل ا  والد ا  مستوةع

لةو كانةت فقةك بعةض الم ةالأ لكةان يسةه  علةى الجماعةة  ألنهاآ ف المستوةعالأ  اقول

الردال ان تحم  مفاتيحهةا. لةذلك فانةه لتةى كة   نةى وكنةوز الفراعنةة  الكبير  القوية من

 لقورل فة القرآن.  نسوبللغنى الم نسبة   فة ك  تاريخه  يُعدل تافها  

-هذا السرة الخيالة للقرآن دع  الكتلاب القدما  المسلمين يصفون كيف لم  قورل

   مال هل   الكتلاب مدونة فة تاريخ الطبريلفبعض ك .مفاتي، مستوةعال كنوزه قارون

تحم  على دتين بغو" "مفاتي، قارون
779
   

يبنة بيتةه مةن  هةبأ ولةه قصةور مصةنوعة مةن  هةب ولقد دعلوا قارون
780
ومةع  .

لكنةةوز التةةة الخياليةةة هةةة عةةادز  ان تعكةةس الغنةةى الخرافةةة وا األوصةةاف لةكأ فةةان تلةةك 
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القصد الخرافية فة  اقدملتى فة  ممااو   دعلها القرآن لقورل. لدردة اننا   نجد وصفا  

 . و  دزي ا  ترافي  نى   األدطوريينالتة تعزي لملوكها  أالشرق

يكون له كنوزا فة مصر. فكيف ان  يره   الدي ألفة الحقيقة ل  يسم، الفراعنة و

 اك ةةر مةةنه . فهةة  بةةالعكس قةةد ا للةةوا العبةةرانيين يسةةمحون لعبةةد عبرانةةة ان يكةةون  نيةةا  

ستعبدين إياه  لمشغال الشةاقة فةة بنةا  المةدن والهياكة  والقبةورأ ةون إعطةائه  ادةر . مُ 

حتقَةةرين الةةذين هةة  بةةو قيمةةة كا لةةب العبيةةد المُ  أفقةةك تةةاركين لهةة  ان يتنةةاولوا طعةةام الفقةةر

 لمستعبديه .

 الفاحش في القرآن  كمصدر لغنى قارونالخرافات اليهودية 

انةةه بحسةةب  إ ُمعطةةى  نةةى  يةةر طبيعةةة. انةةه  عةةن قةةورل تةةتكل  ترافةةال التلمةةوة 

التة مل ها يودف فة الجواهر فة مصر. ويقول  األبنية الدالخرافال فة التلموة قد ودد 

بغة  311انةت تُحمة  علةى التلموة بةان مفةاتي، تةزائن قةورل ك
781

. وكانةت هةذه المفةاتي، 

مصنوعة من دلد
782
موتوعان كم ال للغنى كما بان قورل وهامان  ونجد فة المدراش. 

ان ُدليال الجبار هو م ال للقو 
783
.  

ن يودف تول دنوال الغلةأ ومن تول بيةع  فبحسب الخرافال اليهوةية عندما تزل

 را   011و  را  عرتا   011مبانة عظيمة؛ كانت  ةقد بنى اوا أعظيمة نوزا  القم،أ ك

 أكةان نزيهةا دةدا إ أ فرعةون إلىودلمها  باألموال. وقد ممها  را  ارتفاعا   011و طو   

 تلك المبةانة الملي ةة إلدا لتى تمسة شاق  من الفضة. ولقد ودد قورل ألبنائهل  يتر  ف

بالكنوز."
784
   

    مل ها بالكنوز وةفنها ابنية اربعةوهنا  ترافة اترا تقول بان يودف قد بنى 

أ ووالد األلمروالد فة الصحرا  بالقرب من البحر  اماكن  اربعة"فة 

 فة مكانيين فة الصحرا  بالقرب من ماةي وآترين أبالقرب من الفرال

الرومانة  ودد اامبراطورمن هذه القصور. و ا  والد ودد قورل ولقد وفارس.

  .  785"آترا ابن دفيروس قصرا   انطونيوس

 البابلة ليث نقرا  من التلموة وهذه الخرافة ماتو   اصو  

ث كنوز فة مصر. والدا  قد قال  لقد تبا يودف او "الرباي لما ابن لنينا

ُكشف لقورل. ووالدا  الى انتونيس ابن دفيروس. وال الث مخزون  للبار فة 

 786 المستقب "

الخرافة اليهوةية تتفق مع درة القرآن. ولكنهةا بعيةد  عةن الواقةع التةاريخة. فكيةف ف

الكنةوز الخياليةةأ لتةى  بم   تلةك  ا  ملي ا  قديم مبنى   ان يمتلك عبد   كان دوف يسم، فرعون

كمةا ادةتدلت عنهةا الحفريةال فةة مصةر  أولو وددها هذا العبد. كما ان الكنوز الفرعونيةة

السرة الخرافة اليهوةي الةذي  امن هذ بسيك   دز    إلىل  تكن لتص   أالتاريخية واألبحاث

 اعتمد عليه القرآن. 
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الذي تةر  مةن مصةر تلةف مودةى  قورللالة ا  ان الخرافة اليهوةية   تتفق مع 

فةة مصةر وفةة العةال  كمةا تصةوره الخرافةال اليهوةيةةأ  إنسةانكعبد. فلو كان هةو ا نةى 

ويعةيش ليةا  الفقةر.  ألبقة فة مصر. فكيف لةه ان يحمة  م ة  تلةك الكنةوز فةة الصةحرا 

 اث فُمحةاط بم ةال و أومن هو الذي كان دوف يحافظ على كنةوزه فةة صةحرا  قاللةة

 الذين   شك كانوا دوف يسرقونه.  انيينمن العبر

 صاحب السلطة السياسية العظيمة في مصر  قارون

الخيالة والخرافةةأ ولكةن  نسبة لغنى قورل كفقير   ليس فقك قد دع  القرآن فرعونَ 

 علو فريدأ لدردةة انةه قةد ُوتةع فةة دةور فة ان يكون فة مقام و قد دع  القرآن قورلا  

 39 اثيةةقب  فرعونأ وكانه الشخصية الهامة فةة مصةر زمةن مودةى. فتقةول  العنكبول

  اي العنكبول 29من دور  

 األرض"وقارون وفرعون وهامان ولقد دا ه  مودى بالبينال فادتكبروا فة 

 وما كانوا دابقين". 

. وكةان قبة  فرعةون ل بانه قد ُوتع قةورلمن دور  العنكبو اثيةفة تلك  نرا ا ا  

الةذي  األمةروله السلطة السيادية الرئيسية فة مصر.  أشخصية فة مصر اه قورل كان 

وطلبةوا مةةن النةاس ان تعبةةده .  أآلهةةة انفسةه بعكةةس تةاريخ الفراعنةةةأ الةذين اعتبةةروا هةو 

مقةام  إلةىان يقفةز  أه  الذين التقةروه بين عبيدمن مكن ان يسمحوا لشخد يفكيف كان 

 اعظ  من مقامه  ؟!. ومةع  لةك فةالقرآن قةد دعة  مهمةة مودةى فةة مصةر ان تكةون نحةو

 قورل وفرعون وهامان.  لك  ن القرآن قد دع  قورل الرق  ا ول فة مصر. موادهة

شخصية هامة فةة ك القرآنية السابقة ان القرآن قد دع  هامان اثيةفة  ايضانولظ 

. فقةد دةمع محمةد عةن هامةان الةذي كةان بم ابةة رئةيس وزرا  مصر  ال ةانة بعةد فرعةون

ق.  خةامس( الذي ملك تول القرن ال0  0 ادتير)رادع دفر  الشويروشللملك الفاردة 

زمةةن فةةة دعةة  هامةةان رئةةيس وزرا  لفرعةةون  دسةةيما   تاريخيةةا   م. فارتكةةب محمةةد تطةةا  

 ميوة. قب  الاي القرن الخامس عشر  أمودى

 كأساس لقارون ذي السلطة في مصر كما رسمها القرآن  المندائية الميثولوجيا

كةان تحةت تةااير  فة مصر كما ردمها القرآنأ تدل على ان محمدا   شخصية قارون

مةا قةد لةدث  ألنفسه أ نادبين فة تقليد العبرانيين دعى المندائيون . لقدالمندائية األداطير

كةانوا الشةعب المتةدين فةة  بةانه المندائية القديمة نجةد اةعةا ه   األداطيرللعبرانيين. ففة 

الةذي أ Ardban Melka مصر. وانةه كةان لهة  ملكةا فةة مصةر تحةت ادة  ارةبةان ملكةا

مةةن مصةةر. )هةةذا مةةع العلةة  ان  بحسةةب اةعةةائه  قةةد اُعطةةة راليةةا فةةة ان يُخةةِر  المنةةدائيين

مةةر  فةةة القةةرن ال ةةانة  ألولالمنةةدائيين لةة  يسةةبق لهةة  ان كةةانوا فةةة مصةةرأ لكةةنه  ظهةةروا 

ن قةد اتةى بهة  و لك فة شرقة ا رةن(. ولقد اةلعى المنةدائيون بةان الملةك ارةبةا أميوةي

فةة دبةال  المحاطةةعبةر الميةاه  له  طريقا   داعو   انشقل . وان البحر قد األلمرعبر البحر 
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عنةدما انشةق  اادرائيليينمن الما . هنا نراه  يقللدون المعجز  التة لدات لمودى وباقة 

 لكة يعبروا من توله. األلمرالبحر 

الةذي دعلةوه تحةت ادة  فيةرو   أانبةارة اتةالتقةول بةان  المندائية األدطور مر تست

قةةد بقةةة فةةة مصةةر. وادةة  ملكةةا هةةو ادةة  ملةةوكة فةةة الكتابةةال  أFirukh Melka ملكةةا

. وبنةا  علةى اةعةائه  ادةاطيره الذي يعكس مكانة فيرو  ملكا كملك فة  األمرالمندائية. 

. وعنةدما األلمةرقد قاوم فيرو  هذا مودى ولاربه. ولكنه قد انهزم وهةرب نحةو البحةر ف

أ قد دار به. ولكن دبال الما  قد ترادعت ودةقطت عليةه وعلةى ودد البحر ما زال منشقا  

من كان معه فغرقوا
787
. 

مكةان  أملكه  الخرافة ارةبةان ملكةاهذه ان يح   ادطورته فة  لقد دع  المندائيون

رةبةةةان   اتةةا "فيةةرو  ملكةةا"مةةن مصةةر. ولقةةد دعلةةوا  اادةةرائيليينمودةةى الةةذي قةةاة 

مةن  اادةرائيليينالقةرآن يعةرف فةة فكةره ان الةذي قةاة  ومللةفكشخصية ملكية اتةرا. 

 يرو  كا  وقرابة لمودى. ف فاصب،مصر هو مودى. 

أ المندائيةة األدةطور فةة  وهذه الشخصية الملكية اي فيرو  قد للت مكان فرعةون

فبقة فيرو  كشخصية السلطة التة لاربت مودى. فيرو  الذي قد ُ لب مةن مودةىأ قةد 

 ان نةدما لةاولصار له نفس المصير الةذي وصةفه دةفر الخةرو  لجةيش فرعةون الةذي ع

بعةةد شةةقه. ولكةةن الميةةاه قةةد ردعةةت علةةى الجةةيش  األلمةةرعبةةر البحةةر  اادةةرائيليينيتتبةةع 

 ومركباته وا رقته . 

. ولكةن فيرو  كان شخصية السلطة فة مصر بدل فرعونففة هذه الخرافة بالذال 

نجد ان فرعون يتبع اليهوة ويغةرق دميةع دنةوةه مةا  نزا ربافة صيغة اترا نراها فة ك

لهةةا دةةلطة كملةةك وهنةةا   عةةدا فرعةةون وتدامةةه. فنةةرا ا ا  ان هنةةا  شخصةةية مندائيةةة

. وهةذا فةة موتةو  السةلطة فةة مصةر فرعون ايضةا. مةن هنةا اصةب، التبةاس المنةدائيين

كا نى رد  فة مصرأ ووتعه قب  فرعون فة المقامأ  ا محمد قد دع  قارونيفسلر لما 

الشخصية الرئيسية التة قاومت مودى فة مصر. كان من السةه  علةى محمةد  إياه داعو  

فيةرو  بقةورل المةذكور فةة الكتةاب المقةدس.  تحقيق الشخصية الخرافية الملكية المندائية

للقائةةد الةةذي بحسةةب اةعةةائه  قةةد  ا فيةةرو  قةةد ُوصةةف مةةن المنةةدائيين بانةةه  ث انمةةن ليةة

قةد  ا  للشعوب السامية تعنةة قرابةة. مةن الواتة، بةان محمةد ا اترده  من مصر. وكلمة 

لمودى. ك  هذه المعطيال قد لذل بمحمد ان  اتاكان  كان قد اُتبر من اليهوة بان قورل

ةةد دةةرة الكتةةاب ال المندائيةةة عةةن فيةةرو  الةةذي نسةةبة  باألدةةطور مقةةدس عةةن قةةورل يولِّ

 قد قاوم ولارب مودى. لمدطور 

وهنا  شة  آتةر لوعتبةارأ وهةو ان القةرآن قةد ُكتةب فةة لغةة بةدون تشةكي  ونقةاط 

" وهةة مشةابهة لكلمةة   على الحةروف. فكلمةة "فيةرو " كانةت ممكةن ان تُقةرا ب "قيةرول

كفيةةرو . او ان محمةةدا  قةةد ظةةنل ان  قةةد قرئةةوا قةةورل يةةر ان المنةةدائيينلقةةورل. فالتمةةال كب

المندائيين يتكلمون عن قورل الذي دمع ان اليهةوة يتكلمةون عنةه انةه مودةوة فةة الكتةاب 
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ف للسةرة فةة أ التةة ربمةا هةة تحريةالمقدس. لذلك فاعتماة محمد علةى الخرافةة المندائيةة

 العهد القدي أ هو ملك،د.

الخرافي المندائي  األسلوب وءممكن تفسيره على ض قارون –الغنى الخرافي لقورح 

لشخصيات ُذكرت في الكتاب المقدس كذلك لشخصياتهم  خيالية   ا  كنوز نسبالذي ي

  األسطورية

 األدةةاطير علةةى تةةو كةةن تفسةةيره يم أفةةة مصةةر قةةارون–لقةةورل نسةةوبفةةالغنى الم

م   هذه الكنوز للذاتيال الخرافية المةذكور  فةة كتابةاته . فمة وأ  نسبالتة بها تُ  المندائية

 أللةد أ ينسبDiwan Malkuta Laita ةيوان مالكوتا  يتا ـالسفر المندائة المعروف ب

نا  ددران من الماس النقة اتياته  الخرافية ب
788
الكتابال المندائيةة لشخصةياته   وتنسب .

بلةور شةفاف. فهنةا   وكريسةتالوهياك  من لجار  كريمةة  قد بنت قصورا   بانهاالخرافية 

 The Great First World or Alma  ـبةكتةابه  المةدعو  ةعم ةال عةن هيكة  يةدل 

Risaia RBA,    كريسةتالرباأ انه قد بُنةة مةن الما رزايا  اواي العال  ا ول العظي
789
. 

مةةن  بنةةوا بيوتةا   بةانه لشخصةةيال ُ كةرل فةةة الكتةاب المقةدس م ةة  آةم  المنةدائيونينسةب و

كريستال
790
. 

كمةةةا  األدةةةطوريةلشخصةةةياته   مةةةن المنةةةدائيين نسةةةوبنةةةى الخرافةةةة المفهةةةذا الغِ 

مةن القةرآن  نسةوبوافةق مةع الغنةى الخرافةة الملشخصيال ُ كروا فة الكتةاب المقةدسأ يت

فةة  فيةرو  ملكةا إلى نسبواليس من الغريب ان المندائيين زمن محمد قد ف. قارون–لقورل

مسةةتوةعال الكنةةوز مةةن ان أ م ةة   لةةك المةةذكور فةةة القةةرآن لقةةارون ا  تياليةة مصةةر  نةةى  

الصةحابة رفقةا   نسةبهما  اوالردال.  اقوادماعة من لملها من  باامكانلقارون ل  يكن 

 من الذهب. فوصف المندائيين لفيرو  يتفق تماما مةع محمد لقارون بان بيوته كانت مبنية  

 لقارون.  اادومةالقرآن والوصف  وصف

لةيس فقةك  فةة ديلةهأ ان فيةرو  ملكةا مرادعه الصةاب يةمن دمع  قد   بد ان محمدا  

بطريقةةة تتفةةق مةةع السةةرة المنةةدائة  ا أتياليةة أ ولكةةن كةةان يملةةك  نةةى  مةةن فرعةةون اهةة كةةان 

على مجموعال مةن الجةاهليين زمةن محمةدأ  األداطيرد هذه الخرافة. وعندما كانت تُقَ 

 أكانةت دماعةال تصةدق الخرافةة ألنهةال  توادةه اي اعتةراض فةة قبولهةا كحقةائق.  لةك 

بةدون ا عتةراض علةى عناصةرها  يةر العقونيةة  أادتقبال م   تلةك القصةد إلىتمي  و

المسةةلمين فةةة ايامنةةا. هةة  دةةوف  ألصةةدقائنا. ولكةةن مةةا ا بالنسةةبة األدةةطوريةوطبيعتهةةا 

التةةة  األتةةراألجماعةةال ل يةةر التاريخيةةة للمنةةدائيين و األدةةاطير ن فةةة تصةةديقيسةةتمرو

يردةع كةان لةيه  إو أمرادةع محمةد اهة لوا الذين شكل و أتتصف كتاباته  بالخرافة والمبالغة

 ودوة الخرافال فة القرآن ؟!
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 لقمان

 لقمان في القرآن والميثولوجيا 

فة هذه الكتابأ باك ر تفصي . و لةك ألدة  إابةال ان  دوف اعالج موتو  لقمان 

ا. داعو  من ابطالهةا م ة  لقمةانأ محمدا  كان يستخدم المصاةر الخرافية ةون تمييز اصله

نبيا  ولكيما  ُمرَدو  من هللاأ ةون ان يعرف انها شخصية  ترافية  وهميةةأ لةيس لهةا ودةوة 

 فة التاريخ. 

أ تستشةهد فةة بعةض وصةةايا 30أ رقة  هنةا  دةور  فةة القةرآن وهةة دةور  لقمةانف

ف السور  فة    لقمان كرد  قد اعطاه هللا الحكمةة األولى اثية"لقمان" كرد  لكي . تعرل

المعرفةةة  اثنا يكةةون لقمةةان هةةذا. وهةة  نملةةك ريةةا تُةة نْ اْلِحْكَمةةةَ". فَمةة "َولَقَةةْد آتَْينَةةا لُْقَمةةانَ 

 والمرادع التة تساعدنا ان نحقق هويته؟

 في الشعر الجاهلي  لقمان

. وكةان فةة الشةعر اادةوم  القرآن لدا الجةاهليين قبة  تارمعروفا   لقمانلقد كان 

. قال الصةري  بةن معشةر بةن دعلته من قبيلة عاة األشعار. وبعض لكيما   الجاهلة شخصا  

 " "اُفنون الت،غلبة ـالملقب ب  ه 

دَدنِ  وِ ي ولُْقمان   فيِه ْ  ربيَتُ     م  إرَ  ومن لو اننة كنُت من عاة  
791
 

فةة  لقمةانعةن  ا  كر ِ  ايضاقديمة. وهنا   امة   وهة تعكس ترافة داهلية من ان عاة

 . يقول الجالظ  اادوم اةر " الذي  بن ربيعة شعر "لَبيد

   بن ربيعةَ الجعفريل  وقال لبيدُ 

نِـة ا  ليتَنِة ولو انـ، ر واْعيَا على لُقمانَ    واْتلَف قُسل ُلْك  التدبـا
792
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الموصةوف  ليقةارابحسن التدبيرأ وهة انعكاس لخرافة  ليث الشاعر يصف لقمان

)اليقار هةو شخصةية  .اشوروملك  اشورلصال،  األزمالنه قاةر على التدبير فة لالة با

 اي ل  تُودد فة التاريخأ ودوف نناقشها باك ر تفصي  فة هذا الفص (.  –ترافية 

 فُخيِّةر. فاتتةار ان يةرتبك أطمة، إلةى الخلةوةقةد  تقول الخرافال العربية بان لقمانو

لكةةن  .ويعنةةة الةةدهر أ(ادةةمه ) لبةةد آتةةر نسةةر أةه ببقةةا  دةةبعة نسةةور علةةى قيةةد الحيةةا تلةةو

لتةةى دةةا  ةور لبةةد الةةذي مةةال وانتهةةت ليةةا  لقمةةان  أالنسةةور ماتةةت والةةد تلةةو اثتةةر

بموته
793
 ونرا انعكادال  لك على الشعر العربة  .

وانت الذي الهيت قيو بكادــــه     "يقول الشاعر وهو اعشى بن قيس بن اعلبة

 "فة العمر ولقمان إ  تيرل لقمان
794

 

 تخبط المسلمين في تحديد هويته 

فة اقوال الكتلاب المسلمين. فالبعض يقةول انةه ابةن  هنا  افكار متضاربة عن لقمان

ينسةبه  من النوبة او السوةان. وهنا لديث على لسان ابن عبةاس أ والبعض انهاتت ايوب

 لمحمد 

قال "قال ردول هللا   اتخذوا السوةان فإن اواة منه  من اه   عن ابن عباس

الحكي أ والنجاشةأ وبول المل ن" الجنة  لقمان
795
.  

ا  لداوة وقبره فة فلسطين. والبعض يقةول بانةه كةان والبعض يقول بانه كان معاصر

  قاتيا فة بنة إدرائي . 

 ا  كةان معاصةر وإ اكيةف يكةون مةن دةكان النوبةة.  أايةوب اتتابن  لقمانكان  فإ ا 

المقدس لداوة وقبره فة ارض فلسطينأ لما ا ا ف  الكتاب المقدس عنهأ وقد  كر الكتاب 

ونااان و يره. فليس للكتاب المقةدس ان يقةدم  م   داة أالذين كانوا زمن ةاوة بيا األنك  

ة لةد،  ا  قةدالةذي هةو لةيس عبرية ايةوبيسةكن. لتةى  وايةنردالة لنبة ةون ان يذكر هويتةه 

دنسةةيال  ايةةوب . ولةةدة دةةفرالمشةةرق ومةةن شةةعب عةةوا اهةة الكتةةاب المقةةدس انةةه مةةن 

م دةور  بادة  "لكةي   . ولكناصدقائه نبةة" ةون ان يحةدة هويتةه.  اوهنا نةرا القةرآن يقةدل

مةةع عةةدم قدرتةةه ان يحةةدة  ادةةما أفةةة زمانةةه مةةن  الةةرائجممةةا يشةةير لكةةون محمةةد يسةةتخدم 

مةن هللاأ كيةف يُوتةع بةدون  إليةهيُولى  ا  لكيم او ا  كان نبي فإ افة القرآن مباشر .  اهويته

 يته وعائلته؟تحديد لمكان عيشه وزمانه وتحديد هو

    منسوبة لمحمد عن لقمان أقوال

فهةة  يُتةةر  موتةةو   أة هةةذه المعلومةةال عةةن لقمةةانالقةةرآن لةة  يحةةدِّ  مةةن ليةةث انو

فةة ك يةر مةن  التةة كمةا نعلة  تتعةارض ك يةرا   األلاةيةثم ة   اهميةةأتحديده لمرادةع اقة  

لقمةةان فةةة كتةةب األلاةيةةث الم بتةةة م ةة     يودةةد هنةةا  الاةيةةث لمحمةةد عةةنمعلوماتهةةا. 

وصحي، مسل . ولكن نجد لدي ا  يُنسب لمحمد من ابن منظورأ الذي ولةد  صحي، البخاري
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عاما  من هجر  محمد. والاةيةث بعةد  لةك التةاريخ ايضةا. لةذلك فهةذه األلاةيةث  631بعد 

ن اد  محاولة تغطية الفرا  الذي هة فة الحقيقة ُمضافة فة وقت  لق من المسلمينأ م

تركه القرآن ومحمةد مةن دهةة هويةة لقمةان. فيقةول الحةديث المنقةول مةن ابةن منظةور انةه 

يةةا لقمةةانأ هةة  لةةك ان يجعلةةك هللا تليفةةة  فةةة األرض  بينمةةا كةةان لقمةةان نائمةةا  دةةمع صةةوتا  

ة لقمان ان يقب   لك توفا  من ان يُفتتن من فتحك  بين الناس بالحق محبة الدنيا. فنةام . فترةل

نوما  وفاق وإ ا هو يغك بالحكمةة. وُعةرض علةى ةاوة نفةس األمةر فقَبِلَةهأ ولكةن دةقك فةة 

فقال له ةاوة  طوبى لةك يةا لقمةان. اوتيةت الحكمةة وصةرفت عنةك الخطي ة اك ر من مر . 

البلية. واوتة ةاوة الخوفة وابتلة بالرزية او الفتنة"
796
. 

. والقصةة هةة تحةت تةااير ا  لكيما  تحت ادة  لقمةانولكننا   نجد زمن ةاوة ان هن

. الةذي تةرا ا لةه الةرب فةة اللية  وقةال لةه ال انة عن دليمان األيام إتبارفة دفر لاةاة 

  (02-7  0ال انة  األيام إتبار) . وطلب دليمان من هللا الحكمة]اْداَْل َماَ ا اُْعِطيَك[

 المتقاربة مع فكرة ايسوب هوية لقمانعن  وأصحابهمحمد منسوبة لحاديث أ

الخرافية التة ظهرل  أ كما دوف نرا  لقاأ هة شخصية اليقاروشخصية لقمان

للمر  األولى فة كتابال يهوةيةة باللغةة اثراميةةأ تعةوة للقةرن الخةامس قبة  المةيوة. وقةد 

. وكةان لشخصةية يقار فة شبه الجزير  العربية تحت ادة  صةحيفة لقمةانانتشرل ِلك  ال

أ التةة يَُشةك إ ا مةا لتةى انهة  نسةبوا مةا  ليقةار إلةى ايسةوب اليقار تااير على اليونانيين

 كانت شخصية لقيقية. 

لبشةةأ وهةة  اونةوبة  اوكعبةد دةوةانة  محمةد عةن لقمةانمنسوبة ل الاةيثهنا  و

   .تحت تااير شخصية ايسوب

وتتصةف ترافةال  ال مغةزا.  اي أfablesمعروفة مةن تةول  شخصية ايسوبو

التة نجدها منسوبة للقمان. والتة كما دةوف  كلها بتنطيق الحيوانال. بعكس ام ال اليقار

أ ومستشةهد بهةا مةن أ ومع ام ال مودوة  فة صحيفة لقمةانا متساوية مع ام ال لقماننر

افراة من عائلة محمد ومن محمد. والتة بعض اثيال القرآنية التةة تُنسةب للقمةان مشةتقة 

لعربةةة كمةةا دةةوف نةةرا مةةن ام ةةال اليقةةار. كةة   لةةك يلكةةد بةةان لقمةةان مةةا هةةو إ  ا دةة  ا

  ليقار. 

وإ  كان هنا  شة  بسيك من التشابه بين ما نُسةب  يسةوب وبةين بعةض األلاةيةث 

قةةد نسةةبوا  أ فهةةو بسةةبب ان اليونةةانيينالتةةة تُنسةةب لمحمةةد ولةةبعض الصةةحابة عةةن لقمةةان

 ما متراةفتان.  . فغدل الشخصيتان الخرافيتان كانه يسوب قصة اليقار

رولُ  كان عبدا  انه  ايسوب والتقليد اليونانة يصف  Delphi ةلفةة اة  قتلةه دةكان أرِّ

اد  ايسوب هةو الكلمةة اليونانيةة يرا البعض ان . و)مدينة يونانية كان فيها معبد مشهور(

لشةخد  انةه كةان عبةدا   نيةةفةة بعةض القصةد اليونا. ونةرا الُمتقاِربة مع إايوبياالقديمة 

وانةه قةد اليونانيةة.  Samos الذي كان يعيش فة دزير  داموس أIadmonيونانة ادمه 
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دةةةاميان   Samian demagogueه ادةةةم عةةةن شةةةخد   قةةةد ةافةةةع علنةةةا   ألنةةةه أاُعتةةةق

 .797ةيمادودوي

مةع التقليةد اليونةانة  بة عن لقمةانمحمد والصحال المنسوبة فكر الوهنا  تقارب بين 

 . عن ايسوب

قال "قال ردول هللا صلى هللا عليه ودل   اتخذوا السوةان فإن اواةة  عن ابن عباس

الحكي أ والنجاشةأ وبول المل ن" منه  من اه  الجنة  لقمان
798
. 

   لبشيا   كان عبدا   ان لقمان ويذكر ابن عباس

عبدا  لبشيا ." قال  كان لقمان "عن ابن عباس
799
"وكان لقمان  ويقول ابن قتيبة 

فكان فة زمن ةاوة . عبدا  لبشيا  لرد  من بنة إدرائي  فاعتقه واعطاه ما   

"واد  ابنه ااران أه السومالنبة علي
800
. 

  أ من ليث األمور التاليةولقمان بين ايسوب صحي، ان هنا  نقاط تشابه

. النوبةة اومن الحبشةة  كانا-3عبدين واُعتقا بسبب لكمتها  كانا-2ن الكيم كليهما-0

أ ناران . وهو مشتق من ابن اليقارهو ااران نيذكر ان اد  ابن لقما ولكن كون ابن قتيبة

فذلك يةدل علةى ان لقمةان هةو اليقةارأ واتةيفت عليةه بعةض المزايةا اليونانيةة اثتيةة مةن 

 . شخصية ايسوب

  أحيقار

فةة هةو . واشةوريةقصةة يهوةيةة عةن شخصةية وهميةة فةة ترافةة ادة  هةو  اليقار

"الة يقار". وفةة  األشورية". وفة " و"الة يقاريقار -" وفة العربية "ال"ايقار التلموة

 فةة العربةة( ا الةة )  اوب  ال وا د  مركة Akikarus or Achiacharosاليونانية 

الوقار اوالرزانة  اويقابلها وقار. فيكون المعنى اتو الفض   (يقارو)
801
. 

جزير  الفيلة بةالقرب ب فة الوال الذي ُودد اثرامةأكان  اليقاراقدم ند لخرافة و

 اانةا  Rubensohnتحةت قيةاة  الةدكتور  األلمانيةةالبع ةة  األلةوال . فقد وددلادوانمن 

. E. Sachauبوادةةطة  0900فةةة عةةام  لشةةر. ونُ 0911و 0916الحفريةةال بةةين عةةامة 

 تة كانةتةبين مجموعة مةن ورق البةرةي ال لفة برلين. وقد ُودد  مودوة اثن واأللوال

ورقة   41تقع بةين اللولةة رقة   اليقارتنتمة لمستعمر  يهوةية كانت تعيش هنا . وقصة 

)فةة القةرن الخةامس قبة   والشةويروش لك  ةاريةوس إلىزمن كتابة القصة ويعوة . 51

 .الميوة(

التةة  األشةخااوتفاصةي  تتفةق مةع عقائةد  ام ا   فة ك  عصر  لقصةل اتيفتقد و

الكاتب اليهوةي فة  اتافوقد  أالقصة. ويبدو ان القصة هة ترافة يهوةية إليه وصلت 

العبةري. كةذلك فقةد  األةبتةة كانةت لةه فةة القرن الخةامس قبة  المةيوة بعةض المعرفةة ال

 لها فيما بعد الميوة بعض المعرفة المسيحية. اتيفت
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اب يونةانيين قد انتقلت من كتلة اليقاربان الخرافة اليهوةية عن  Conybeareيعتقد  

ترافة ايسوب إلى
802

  . 

النسخة السريانية كمةا دةوف نةرا  ان انتقالها للعربية دابقة لمحمدأ و لك بسبب ان

ونعةرف كيةف ان السةريان كةانوا يحملةون للقرن ال انة مةيوةي.  األ لبتعوة على   لقا  

كتبا  ترافية إلى شبه الجزير  العربيةأ و لك بين الكتب األترا التة كةانوا يحملونهةا فةة 

 اليقارلقصة  الاألم ك ير من لكما هنا  ودوة محاولته  تبشير بعض المدن فة العربية. 

 اقةةوال)التةةة تعةةوة للقةةرن الخةةامس قبةة  المةةيوةأ( فةةة اثراميةةة التةةة نراهةةا فةةة النسةةخة 

وهةب بةن  اقةوالمةن عائلةة محمةدأ وفةة  افراةبعض  اقوالكما نراها فة  أووصايا لقمان

 .  لع على صحيفة لقماناطل أ وكان قد هجري( 34)الذي ولد فة دنة  منبه

 في اليونانية  أحيقار 

 – 051الوهوتة المعروف الذي عاش بةين  أا دكندرانة Clement كلمنتيقول 

 ةيمقةةةريطس Democritusبةةةان الفيلسةةةوف اليونةةةانة أ Stromataفةةةة كتابةةةه  أم205

  قب  الميوة( 371عام  )المتوفة

" Democritus قد تبنى الحك  البابليةأ وانه قال انه قد اتاف لمللفاته تردمة

"من ادزا  قصة اليقار
803
 

 الةةذي تميلةةز فةةة رلوتةةهأ اةلعةةى انةةه زار بابةة  Democritusبةةان  ويقةةول كلمنةةت 

. والكهنة لتى يستعير من النصةوا الفاردةية مجوسوفارس ومصر ودلس عند اقدام ال

 ليقار( اثرامةالبرةي  اي) أاثرامةلتى من هذا البرةي و  شك انه ادتعار 
804
 . 

قبةةة   215و 371 ةفيلسةةةوف يونةةةانة عةةةاش بةةةين عةةةام- Theophrastusويةةةذكر 

الةةذي فةةة  ",Diogenes Laertius. نجةةد  لةةك فةةة كتابةةال Akicharusادةة   -المةةيوة

القةةرن ال الةةث مةةيوةي كتةةب عةةن ليةةا  الفودةةفة اليونةةانيين
805

. ويةةذكر المةةلر  اليونةةانة 

ادةةة  لكةةةي  مةةةن الشةةةرق تحةةةت ادةةة   أالةةةذي عةةةاش لةةةول العصةةةر المةةةيوةي أدةةةترابو

Achaicarus
806

لليونةانيين كةان بسةبب انتشةار الخرافةة  اليقار.   شك ان انتقال ترافة 

 فة مصر. 

وهةةة رللةةة  أمةةر  فةةة ليةةا  ايسةةوب ألولنجةةدها  اليقةةاروهنةةا  دزئيةةة مةةن قصةةة 

مةر  فةة ليةا  ايسةوب ألول لمصر. فتلك الجزئية معروفةة فةة كونهةا مسةجلة   اليقار
807
 .

الةذي يعةوة للقةرن الخةامس قبة  المةيوة.  اثرامةةوهذه الجزئية  ير مودةوة  فةة الةند 

ولكةةن فةةة الةةند السةةريانة وبةةاقة النصةةوا التةةة ظهةةرل بعةةد العصةةر المةةيوةي. فمةةن 

العصةةةر المةةةيوةيأ قةةةد دةةةجلها  بعةةةد اليقةةةارالمحتمةةة  انةةةه صةةةار هنةةةا  تطةةةور لخرافةةةة 
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هة  اليقارالذي يعوة للطائفة اليهوةية ليث ُوددل قصة  اثرامة. وان السرة يوناليونان

اليقارعن  اكم ، اليونانة لقصة ايسوب كان عنده نسخة نقِّ ناقصةأ وان المُ 
6
 . 

ب كحبشةةةأ هةةة مشةةتقة   البةةا مةةن رومةةانس ايسةةوب. وكاتةة مةةن دهةةة فكةةر  ايسةةوب

والى مصةرأ ويحة  مشةاك  لملةك بابة أ  رومانس ايسوب قد دع  ايسوب يذهب إلى باب 

. ويبةدو ان وياتذ دزية  من ملك مصر لصال، ملك باب . وهةة مةاتو   مةن قصةة اليقةار

كاتب رومانس ايسوب فة القرن ا ول ميوةي قد ادتفاة من تردمة يونانية دةابقة لقصةة 

يقةةارال
808
بةةان الخرافةةة اليهوةيةةة عةةن  Conybeareالبالةةث  كمةةا دةةبق و كرنةةا يعتقةةد .

   . ترافة ايسوب إلىاب يونانيين قد انتقلت من كتل  اليقار

  أحيقارنسخ قصة  

أ نجةدها فةة لغةال شةرق اودةطية واوروبيةة. وفيمةا هنا  نسخ ك ير  لقصةة اليقةار

 خ يلة اه  تلك النس

 النسخة العربية

مةن السةريانية.  يعتقد ك يرون مةن البةال ين ان النسةخة العربيةة قةد تُردمةت مباشةر   

فةة النسةخة  لذلك  منها بقا  بعةض تعةابير دةريانية إاباتالوتعطة المودوعة الكااوليكية 

  قد اتت من السريانية. األرمنيةالعربية. كذلك النسخة 

 وكوبنهةادن  ةالنسخة العربية ظاهر  فة مخطوطال مودةوة  فةة بةرلين وكمبةرو

دواا Gothaو وباريس ولندن وروما
809
ليلةة وليلةة.  الةفكتةاب وهنا  عةن القصةة فةة . 

 الينةةاوصةة   واك رهةةا .قليلةةةهةةة المكتوبةةة بخةةك عربةةة  األصةةليةوالمخطوطةةال العربيةةة 

شةةونة. والمةةراة بالكرشةةونية كتابةةال بةةالحرف السةةريانةأ وهةةو المعةةروف بالكر مكتوبةةا  

ة بةهعربية بحروف دريانية الموارنةة والسةريان(. و  شةك  . )وهذا النو  من الكتابة تفةر،

المتةردمين الةذين كةانوا علةى معرفةة وايقةة بةالتورا  مةن فة انها متردمة من السةريانية و

دريانية اظاوالف تراكيبتركوا لنا فة التردمة  واألنادي أ ولقد
810

   . 

 النسخة السريانية 

 اثن. ونملةك بعةد المةيوة األولةىالقةرون  إلةىتعةوة  أ إ النسخة السريانية هة قديمة

فةة  نسخة من السريانيةأ آتية من مخطوطال )البعض منهةا مللةف مةن شةظايا( محفوظةة  

                                                 
المعروف  The Aesop Romanceالى مصر مودوة فة رومانس ايسوب    هاب ايسوب  6

 ايضا تحت اد 

Vita or The Life of Aesop or The Book of Xanthus the Philosopher and 

Aesop His Slave  

 يعوة للقرن ا ول او ال انة ميوةي.
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وفةةةة ةيةةةر بةةةالقرن مةةةن الموصةةة  Urmiaولنةةةدن و وكةةةامبرة بةةةرلين 
811
يكتةةةب و . 

     Leonhard Rostالبالث

فةة نهايةة التنقةي، للنسةخة  األم ةال"ان الخصائد المسةيحية التةة تظهةر فةة مةاة   

السريانية من المحتم  انها تم   التطوير النهةائةأ وبةذلك فةان التنقةي، السةريانة يجةب ان 

يكون فة العصر المسيحةأ ومن المحتم  فة القرن ال انة ميوةي"
812
. 

 نسوبةم ام الالعربية وفة  األم الفة   ليقار من النصوا السريانية ا  نجد ك يرو

أ وان النسةةخ اادةةومةمةةا قبةة  العصةةر  إلةةىدم الةةند السةةريانة للقمةةان. ممةةا يةةدل علةةى قِةة

وهنةةا   .اادةةومةمةةا قبةة  العصةةر  إلةةىتعةةوة  اقةةدم السةةريانية تعتمةةد علةةى نسةةخ دةةريانية

من النسخة السةريانية نقةرا انةه بعةد أ نقدم منها الم   التالة  فإاباتال اترا تدل على  لك

 قال له هذا الم    اتتهابن  اليقاران ربك 

"يا بنةأ ان فخا اقي  فة ةمنةأ فاتى عصفور وعندما راا الفخ قال له  ما ا 

ال . فقال العصفور  وما هذا الذي فة فيك؟ قاصلة إنةتعم  هنا؟ فقال له الفخ  

عليه  فاطبقمن الخبز شي ا  رالفخ  تبز للضيوف. فاقترب العصفور منه ونق

كان هذا هو تبز  للضيوف  إ االفخ واصطاةه. فقال له العصفور وهو ينتفض  

يستجيب لك" ا  إليههللا الذي تصلة  إلىفانة اتر  
813
. 

 فة العقد الفريد  كما نراه  وهب بن منبه  ليقار قد كرره الم   اهذ

 فقالت أ فجا ل عصفور  فوقعت عليهأ فخا   إدرائي "قال نصب رد  من بنة 

هذا  ارامنحنيا؟ قال  لك ر  صيامة بدل عظامة. قالت فما لة  ارا ما لة 

عليها واقضة بها لوائجة. قالت  فما هذه الحبة فة  اتوكاالصوف عليك؟ قال  

 .مسكينة قال  فخذيها إنة. قالت  إياهته قال  قربان ان مر بة مسكين ناول يد ؟

قعة. قال الحسن   الفخ فة عنقهاأ فجعلت تقول قَِعة فإ افقبضت على الحبة 

نة  تفسيره  "ابدبعد   نادك مرا    رل
814
. 

  شك بان صيغة الم   كما نقله وهب من منبةهأ موتةوعة بلغةة وهةب نفسةهأ ومةا 

باللغةة  ولكن دوهر الم   هو نفسه كما نراه فة م   اليقةار ادتطا  ان يتذكره من الم  .

 آ فعشةر   قد قال انةه قةد قةرا مةن صةحيفة لقمةان ن منبهبمن ليث ان وهب السريانية. 

 اليقةارصةحيفة  اوكتةاب  اقتبس منفذا  ت بيت على انه قد   لقا(أدوف نرا  )كماباب 

نحةةن نقراهةةا فةةة النسةةخة السةةريانية(. ممةةا يةةدل علةةى ودةةوة نسةةخة عربيةةة  ليقةةار  )التةةة

تحويهةا. وان النسةخة السةريانية الحاليةة  ليقةار  اور عنهةا تعبِّ  والتة كانت صحيفة لقمان

ديمةةة قبةة  القةةرن هةةة ق النسةةخ السةةريانيةقديمةةة. و  شةةك بةةان  قائمةةة علةةى نسةةخة دةةريانية

كمةا دةوف ن بةت  لةك  اليقةار هةة لكة و لك بسةبب ان صةحيفة لقمةان التةة  أالساةس م.

  .كانت شائعة فة عصر محمد. و  بد انها تُردمت من السريانية

فة العصر المسيحة. كما نجد  اقد زيد عليه اليقار ام المن  ا  يجب ا نتباه ان ك ير

ولكةن نفهة   الةخ.وملكةول السةما   األبديةةم   الخطي ة المميتة والسعاة  بها كلمال  ام ا   

 كانت قد انتشرل قب  محمد.  األم الان تلك 
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التةة  لآلرامية فة النسخة السريانية مطابقة   األم المن  ا  ونستطيع ان نرا بان ك ير

فةال بسةبب فيهةا بعةض ا تتو األم ةالمةن  ا  تعوة للقرن الخامس قب  الميوة. ولكةن ك يةر

فةةة النسةةخة السةةريانية  ليقةةار  ام ةةالمةةن السةةريان. ولكةةن هنةةا   وااتةةافالالتردمةةة 

 ليقار التة تعوة للقةرن الخةامس ق. م.)كمةا دةوف نةرا  اثراميةللنسخة  لرفيا   مطابقة  

مةيوةيأ  تاريخ يعوة للقةرن ال ةانةل اليقاردم التردمة السريانية لحك  مما ي بِّت قِ  أ لقا(

 كما دبق و كرنا. 

  األرمنيةالنسخة 

لةوالة عةام  إلةىتعوة  األرمنيةبان النسخة  Leonhard Rostيعتقد البال ون م   

 واكسةةفورة Edshmiatsinفةةة محفوظةةة . وهةةة مودةةوة  فةةة عةةد  مخطوطةةال م 451

وباريس والبندقية
815

انها مقتصر  فة  إ بهة فة معظ  النسخ. فهة متشا لمم ال. بالنسبة 

األرمنيةالنسخة 
816
. 

 ليلةة وليلةة وفةة الهنةد الةفكانت القصةة معروفةة فةة  اثرامةقب  اكتشاف البرةي 

ايضا
817
 .  

 التي تعود للقرن الخامس ق.م. -أحيقار أمثال- اآلراميةالنسخة 

 ةر عليةه قةد عُ  أنهايةة القةرن الخةامس ق.مإلةى يعوة  وام اله اليقارند لقصة  اقدم

الحفريةال فةة  أ و لك اانا 0911و 0916بين عامة  األلمانيةمن البع ة  كما  كرنا دابقا  

مدونة علةى إلةدا عشةر  ورقةة مةن اوراق  أ-فة مصر-ادوان القريبة من  دزير  الفيلة

 .51ورق   41تقع بين اللولة رق   اليقارمر  يهوةية. وقصة مستع إلىالبرةيأ تنتمة 

فتةر  لكة  الفةرس  إلةىتنتمةة  أ فهةةالتة ُودةدل هنةا اثراميةبالنسبة للمخطوطال 

ق.م. 311مةا قبة   إلةىفة مصر. البعض يعوة لفتر  متاتر  عةن  لةك 
818

. لة  تكةن اللغةة 

هةةة اللغةةة الردةةمية فةةة  ميةةةاثراخدمة مةةن الطائفةةة العبريةةة آنةةذا . وكانةةت العبريةةة ُمسةةتَ 

المحةةاك 
819

أ Ptolemaic times البطالمةةة عصةةرإلةةى هةةة لغةةة ا تصةةال والتجةةار  أ و

"القو  ـبة انفسةه كان اليهوة فة تلك المستعمر  يةدعون وليث لللت اللغة اليونانية مكانها. 

زقةةة تحةةت دةةلطة رتَ هةةل   المُ  اصةةب،الفرقةةة اليهوةيةةة". وعنةةدما صةةار الحكةة  للفةةرس  او

يعملون لصال، ملك فارس أالفرس
820
. 

يةةذكر عةةن )التةةة تعةةوة للقةةرن ال ةةانة ق.م.( Letter of Aristeas كاتةب ردةةالة 

Psammetichusأ انه يسةتخدم الساةدة والعشرين وهو لقب ل وث فراعنة من السولة أ

ال ةةةةانة المةةةةذكور مةةةةن  Psammetichusكةةةةان هةةةةو  إ امرتزقةةةةة يهةةةةوة تةةةةد الحبشةةةةة. 

ق.م. فةة وقةت  لةق قةد  591 – 595 إلةىيكون بد  ادةتخدام اليهةوة يعةوة ف ةوتسهيرو

للةةدفا  عةةن لةةدوة مصةةر مةةع الحبشةةة. فلمةةا دةةا   Syeneُوتةةع اليهةةوة فةةة الفيلةةة وفةةة 

Cambyses كةة  للفةةرس ق.م. كةةانوا فةةة الفيلةةةأ فعنةةدما صةةار الحُ  525مصةةر عةةام  إلةةى
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طة الفةرسزقةة تحةت دةلرتَ هل   المُ  اصب،
821

هةل   اليهةوة )يهةوة منطقةة  اصةب،. وقةد 

ويماردون لقوقا   اراضيشترون  أمجتمعا  واو ةه  الفيلة( مع زوداته  
822
. 

هللاأ ولكةةن كةةان عنةةده  آلهةةة اتةةرا. يقةةول  كةةانوا يعبةةدون يهةةوه لعبةةاةاته  بالنسةةبة 

Cowley أتةة كانةت عنةد اليهةوة فةة عصةرهعةن العبةاةال الغريبةة ال بان وصةف ارميةا 

بعد قرن فة مصر عند هذه المستعمر   اثننراها  أوادتمرل لفتر  عند اليهوة فة مصر

اليهوةيةةة
823
ان هللا قةةد اةان اليهةةوة فةةة  إ أ الةةذي يكشةةف صةةدق كلمةةة هللا تاريخيةةا   األمةةر. 

ادة  هللا  –كانوا يدلعون فةة إكةرام يهةوه  انه عصر ارميا بسبب تفشة الوانية فيه أ ر   

 التة تعنة الكائن الحة. أ الكلمة فة العهد القدي 

  والتأثير الفارسي عليها الخرافة اليهودي أصلح العوامل التي ترج  

ى " و"اتةيشالبابلة.  مودوة فة التلموة اليقاراد  و نفسةه  اليقةارا دة  الةذي دةمل

  20فةة صةموئي  ا ول العهةد القةدي   ادةفارقد ورة فة  ري. اتيشفة مصر هو اد  عب

 " ليث هرب ةاوة. َملِِك َدت،  اَِتيشَ " 01

مةةن ليةةث ان الكاتةةب اليهةةوةي قةةد كتةةب فةةة . تةةاايرال فاردةةية علةةى القصةةةوهنةةا  

 ادةما وادةد ليث كانت مصةر تحةت لكة  الفةرس. لةذا نفهة  ت أالقرن الخامس قب  الميوة

الةذي  أبابلية دابقة للعصر الفاردةة او اشوريةفاردية فة القصة.  لك يلغة كونها قصة 

" هو "اشفغنة اليقارق.م.  فاد  زودة  539و لك عام  لبوة باب  بدا من التول كورش

وهو اد  فاردة
824

يبةدو  أنةاِةن اثرامةة األصة الذي تبناه فةة  ليقارا اتت. وناةان ابن 

انةيس فريحةة يقةول انةه ادة  دةامة كمةا فةة  امةا". واأللمةقمعناه "الجاهة   أفارديا   ادما  

المعطة اوناِةن معناه عطا   اثرامية
825

مةن ليةث  أالتمةا    اك ةر. وا د  الفاردة يبدو 

 بحسب القصةة كةان دةاهو   اليقار اتتابن  نانه يتنادب مع مغزا القصةأ وهة ان ناةا

 .  والمقا  

 او تةةاران اةةارانأ او الجةةاهلة كةةابن للقمةةان ادةةمه لقمةةان ادةةاطيرفةةة  ونةةرا نةةاةان

ناران
826
ترافةة لقمةان  اصة ا يكشةف ممة من ليث ان الكلمال كانت تُكتب بدون تنقيك. .

   .اليقارانها من 

اآلرامية وحقيقة قِدم الكتابات اآلرامية للكتاب المقدس وسفر تاريخ كتابة البردية 

  األمثال منها

قبةة   431مكةةن يق.م. و 411ُكتةب قبةة  عةةام  اثرامةةةبةةان البةةرةي  Cowleyيقةول 

ق.م.  كمةا هةو موتةو   661دةابقا  لعةام    يمكن ان يكون اثرامة األص الميوةأ وان 

باثرامة
827

  . 

علةى مجموعةة  األم ةالأوبصور  تاصة دفر  أالعهد القدي  ادفاردم فة موتو  قِ 

 ق. م. يجةب ان تكةون زمةن ةاريةوس 495دنة  إلىتعوة   iالبرةية رق . البرةي فة الفيلة
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 Sachauبحسةب البالةث  ايبدو انهة 3 برةية فة المجموعة. وايضا رق  اقدما ول. وهة 

)يقصةد بعةض ااصةحالال القليلةة المكتوبةة  تحوي كلمال تشبه العهد القةدي  فةة التهج ةة

كمةةة دةةابقة فةةة اتتعلةةق البرةيةةة فةةة اتفةةاق نةةاتج عةةن مح (.فةةة اثراميةةة م ةة  دةةفر ةانيةةال

ويةذهبن  بادةمائهن اموكةا   المحكمة. وا تفاق بين امراتين يدل علةى ان النسةا  كةن يملكةن

للمحاك 
828
وهةة  األقةدمأهةة  اليقةاران كانت هذه البرةيةة التةة لةيس لهةا عوقةة بقصةة  .

تقترب قليو من التهج ة فة العهد القةدي . معنةاه ان كتةب العهةد القةدي  )يقصةد التةة دزئيةا 

ةيةة فةة هةذه المجموعةال. بر اقةدمبك ير من  اقدمم   دفر ةانيال( هة  اثرامةُكتبت فة 

(معنةاه ان اليقارق. م. )والتةة   تحةوي قصةة  495كانوا قد لققوا هذه البرةية لعام  وإ ا

وممكةن  أمةن  لةك التةاريخ اقةدمهةة  فقةرال فةة اثرامةةالعهةد القةدي  التةة تحةوي  ادفار

فةة م ة  ةانيةال و يةره ممةن كتبةوا  أللزمن الذي عاش بةه الكتلةاب األدفارم   هذه  إعاة 

 .  اثرامية

. وهةةة تتشةةابه مةةع البرةيةةال اليقةةارمةةن البةةرةي تحةةوي قصةةة  اوراقهنةةا  عشةةر  

بةان  Cowleyفة المجموعة. والقصةة  يةر كاملةة فةة البرةيةال. ويقةول  المتاتر  زمنيا  

مةن القةرن الخةامس ق.م.  األتيةرالجةز   إلىتعوة  اليقارهذه البرةيال التة تحوي قصة 

الحكمة تار  العهةد القةدي كتابال دزئية من  ماقدوهة 
829

 -ان كتةب الحكمةة . واتة، ا ا  

 منها.  اقدمفة العهد القدي   -والجامعة  األم الم   دفر 

مكتوب فة هذه البرةيال كما  Assyria اشوريعترف بان اد   Cowleyالبالث و

العهد القةدي  القانونيةة(أ ولةيس  ألدفارتاتر  نسبة المختلفة )وهة م نجد فة كتب التردوم

لةوالة  إلةىالتةة تعةوة   Sinjirli inscriptionsالقديمة م ة   األشوريةبحسب الكتابال 

قب  الميوة 151
830
. 

بالنسبة لسفر األم الأ فك ير منها يعوة إلى دةليمان فةة القةرن العاشةر قبة  المةيوة. 

كمةةأ لتةى ان ملةو  األرض قةد دةا وا لسةما  لكمتةه. ويقةول دةفر وُعرف دليمان بالح

 ملو  ا ول 

ُعوِب لِيَْسَمُعوا ِلْكَمةَ ُدلَْيَماَنأ ِمْن َدِميِع ُملُوِ   َوَكانُوا يَاْتُوَن ِمْن َدِميِع الشا

 (34   4)ملو  ا ول األَْرِض ال،ِذيَن َدِمُعوا بِِحْكَمتِِه.

من اليمن إلى اوروشلي  لكة تسمع لكمته. من الطبيعةة ا ا  ان  وقد دا ل ملكة دبا

نه فة زمانه.   يكون لسليمان ام ا  ُمدول

بعةةض أ ممةةا يةولة بةةان اليقةار ام ةةالبابليةةة تشةبه  ام ةا   ان هنةةا   Cowleyيقةول 

من اص  بابلة وليس فاردة اليقار ام ال
831

أ فو  باب إلى. وكون اليهوة قد دبق وُدبوا 

 البابلية.  واألم البد ان صار عند بعضه  معرفة فة ال قافة 
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 للقصة  األشورياستبعاد العصر 

وابنةه ادةرلدون. ونحةن نعلة  ان دةنحاريب قةد  دنحاريب الملكَ  اليقار يذكر كتابُ 

دون تلةف والةده دةنحاريب  لقةا ليةث تغلةب ق.م. وادةرل 715عام  دردون اباهتلف 

 ق. م.  671ادرلدون على الجيش المصري عام 

الولةةدين الةةذين صةةعدا فةةوق  ادةةما م ةة   أاألشةةورية األدةةما ر ةة  ان هنةةا  بعةةض 

. ولكن  لك   ي بت ان "نسو   اعطىنبو  "االه( معناه ) اتو ناةان )نبو زراةان(و أالنسر

فة زمانهأ  اشورية ادما . فو بد ان الكاتب العبري كان على اطو  على اشوريةالقصة 

. ومةن ليةث األودةكآنذا  فة منطقة الشةرق  معروفا   كانوا شعبا   األشوريينمن ليث ان 

. فة قصته اشورية ادما د على إةتال مَ لذلك عَ  اشوريةأان تكون القصة  اراةان الكاتب 

تلمةي،  ايهةو عةدم ودةوة  اشوريأ اصلهاولكن الذي يجعلنا ان نستبعد ان تكون الخرافة 

ان تكون معروفةة  باألولىولتى فة البابلية. فكان  األشوريةكر للخرافة فة الكتابال  ِ  او

مةن اليهةوة  بدل ان يكون نصةها الوليةد قبة  العصةر المةيوةي آتيةا   أوالبابليين لمشوريين

وفةة بعةض  فة دنوب مصر. وان نرا هذا ا د  فة التلموة ادوانة من فة منطقة قريب

 لتى البابلية.  او األشوريةالكتابال اليونانية و  نراه فة الكتابال 

مةةةن ليةةةث ان  األشةةةوري  نحتةةةا  ان نضةةةع القصةةةة للعصةةةر  Cowleyيقةةةول و

. كمةا يضةيف بابة  او الحواةث لدات فة عصر ملك فاردة. و  نجةد هنةا  ادة  نينةوا

Cowley  اك ر مةن  شائعا   اثرامةمتاار  بالفاردية. وكان  اثراميةقائو بان لغة البرةي

العبري بين اليهوة
832
  . 

 عدم تاريخية القصة 

لتةى ان  أدةدا مشةهور    وكانةه شخصةية   اليقةاريجعة   اثرامةةنولظ بان البرةي 

 ."اشةورأ الذي هو الكاتب الحكي أ مشير ك  مملكة طويو   اليقارعش ادرلدون يقول "لي

وادةةرلدونأ وان ملةةو  العةةال   شخصةةية مشةةهور  فةةة عصةةر دةةنحاريب اليقةةاروكةةان 

أ قةةد اليقةةاربعةةد ان عةةرف بمةةول  يحسةةبون لسةةابها ويخةةافون لكمتهةةاأ لتةةى ان فرعةةون

 لذلك فة التاريخ.  ا  ولكن   نجد اار .اشورتحدلا ملك 

  اآلرامينص السرد في البردي 

مةا يلةة ملخةد للةند  . مصر إلى اليقارناقد   يودد به  هاب  اثرامةالسرة 

 اثرامة  

 ولام  تت  دنحاريب اشوركمستشار لك   عظيما   اصب،قد  اليقارقد كان 

Senacherib   وعندما كبر اليقارأ قد طلب من ادرلدون الذي . اشورملك

تلف دنحاريبأ فة ان يكون ندين بدله. وهو ابن اتته الذي تبناه وعللمه 

الحكمة. ومدل ادرلدون اليقار فة  لكأ وعاة اليقار إلى بيته. ولكن تط،ك 

ب اشور متآمرا  تده. ندين تد اليقار قائو ألدرلدون بان اليقار قد ترل 
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وامره ان يذهب مع ردال آترين  Nabusumiskunفغضب الملك وادتدعى 

  "لقد دبق وتلصتك من Nabusumiskunلقت  اليقار. ولكن اليقار قد  كلر 

مول  ير مستحق. و لك عندما  ضب عليك دنحاريب والد ادرلدونأ واراة 

ننة اتذتك امامه ونزعت ان يقتلكأ لقد اتذتك إلى بيتة. إلى ان اتى وقت ا

ان يُعام   Nabusumiskunا هانال التة كانت تد ". فطلب اليقار من 

إلى بيته إلى ان يحتا  ادرلدون إلى  Nabusumiskunبالم  أ وان ياتذه 

 لكمته. 

أ وطلب من اانين من إلى نصيحة اليقار Nabusumiskunولقد دمع   

بدا لهأ بدل اليقار. لتى إ ا ما ارد  الملك مساعديه فة قت  تصة كان ع

ليرا د ة اليقارأ يرون د ة العبدأ ُموهمين الملك بان اليقار قد ت  فيه لك  

 المول. 

ما  له ك  يوم  اليقار Nabusumiskunواتذ   إلى بيته ُمخبِّ ا  إياهأ وُمقدِّ

فة اليقار. ودال الملك الطعام. و هب وقال للملك بانه قد ادرا لك  القت  

فة مهمة قت  اليقار. فقا  بان  Nabusumiskunالردلين اللذين عيلنهما مع 

   .Nabusumiskunاألمر قد لدث كما قال 

. ولكةن نجةد تنتهة القصة هنا فة الند اثرامةأ إ  يتبةع  لةك السةرة ام ةال اليقةار

صر بان اليقةار الةذي كةان يعطةة الحكمةة تكملة السرة فة نسخ اترا. إ  يكتشف ملك م

أ طالبةا  منةه مهنددةا  يبنةة ألشور قد مالأ ولذلك دةار  فةة تقةدي  تحةدي إلةى ملةك اشةور

م لملةك اشةور كميةة كبيةر  مةن المةال كة   قصرا  ُمعل،قا  بين السما  واألرض. ووعد ان يقةدِّ

م ة   لةك القصةر. وفةة لالةة فشة   دنةأ إ ا نج، فة ان يرد  له شخصا  قاةرا  على بنا 

م له دزية. عندها تادف الملةك بسةبب قتلةه  ليقةارأ وكشةف   لكأ على ملك اشور ان يقدِّ

Nabusumiskun  السر ان اليقةار لةة. ففةرل الملةكأ وامةر ان يةلتى بةهأ واعةاةه إلةى

 منصبه. 

ب اليقار بهمةا إلةى مصةر. وقةال ولدين على ان يركبا نسرا  يطير بهماأ ونةزل  وةرل

لملك مصر انه مستعد لبنا  قصر فة الهوا . فتر  النسر لكةة يحلةق بالولةدين فةة الجةوأ 

وكما دبق اليقار وعللمهماأ صرتا بصول عالة  هاتوا لجار   ولبنةا  لكةة نبنةة. فعةرف 

ملك مصر انه قد تسر الجولة. وعرف ان  لك الرد  الذي نج، فة التحدي كان اليقار. 

لةةه . وطلةةب اليقةةار ان ياتةةذ نةةدين مةةن تيةةرال مصةةرأ واعةةاةه إلةةى دةةيده ملةةك اشةةور فحمل

 ويقيده. فكانت األم ال تُقال من اليقار لندين قب  ان يمول ندين كمعاتبة وةينونة. 

 سكان الجاهلية للقمانووصف  صفات أحيقارتشابهات بين 

أ و لةةك بسةةبب ان العةةرب دةةموه بلقمةةان نسةةبة لصةةفة يقةةارهةةو ال نعةةرف ان لقمةةان

اليقار الرئيسيةأ وهة إفحام الخص  بحكمته. فكلمة لقمان فةة العربيةة معناهةا الةذي يعلةو 

 الخصوم ويفحمه. و لك نراه من تول لسان العرب  فيستشهد ابن منظور بـ 

اما  يقول رد  فَقِ   فَِه   "  ورد  لَقِ    إ ا كان يعلو الخصومأ ابو تراب  دمعت َعرل

"لَِه   م له.
833
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" ردة  يعلةو الخصةومأ وهةة صةفة  ليقةار الةذي لَقِ   " مشتقة من "ا ا  كلمة "لقمان

 ةائما يعلو الخصوم بحكمته. اما كيف اتت كلمة لقمان من لق  . فهة م   

وقي   القُُمدا اد  له. ورد  .   القويا الشديُد. ويقال  إِنه لَقُُمد  قمد  الليث  القُُمدا "

ان   "قُْمد  وقُُمد  وقُْمُدة  وقُمد،
834
 

مشةتقة مةن لقة . ويضةيف ابةن  بمعنى آتةر كمةا قمةدان مةاتو   مةن قمةدأ فةان لقمةان

 منظور 

يَْلقُمهأ . ريقأ بالفت،والل،ْقُ أ بالتسكين  مصدر قولك لَقََ  الطريَق و ير الط

يَْلقُمه لَْقما   دد، فمه. والل،قَُ أ . بالض أ لَْقما   دد، فمه. ولَقََ  الطريَق و يَر الطريق

الطريق ُمْنفََرُدهأ تقول  عليك بلَقَِ  الطريق . محر،   ُمْعظ  الطريق. الليث  لَقَ ُ 

.فالزمه
835
 

الةذي يفحة  الخصةوم ويسةكته  بحكمتةه.  هنا ا ا  بمعنى "افحمه". وهة صفة اليقةار

وا  ون األدما  األعجميةة نسةبة لصةفاته أ لةذلك فسةمل ومن ليث ان العرب قديما كانوا يسمل

 بصفته يعلو الخصوم بحكمته ويفحمه .  اليقار باد  لقمان

. قةد صةا وها الجةاهليين بلسةانه  قةاراليمةن  لكمةة لقمةان باصة  دةواة علةةويقةر 

 إ  اليانا هةة ونجد فة الحك  المنسوبة إلى "اليقار"أ شبها  لها فة الحك  العربية القديمةأ

ويستشهد دةواة علةة فةة م ة   عربةة معةروف ومةاتو  مةن تردمة اصيلة لبعض لكمه. 

 اليقار  

 يرا أ ألنه يقضة لادتك كما "يا بنة إ ا اردلت الحكي  فة لادةأ فو توصه ك

تريد. و  ترد  األلمقأ ب  امِض انت واقض لادتك"
836
 . 

ولو ةردةت بقيةة لكمةهأ ومةا ورة فةة الحكة  المنسةوبة إلةى الجةاهليينأ تةرا شةبها  

كبيرا  فة المعنى ب  فة اللفظ فة الغالبأ مما يدل على انها تردمةة اُتةذل مةن السةريانية 

او ان الجةاهليين وقفةوا عليهةا فصةا وها بلسةانه أ فنسةبت  فعربت ونسبت إلى الجاهليينأ

 ."837"أ ليث يعظه فيقول  "يا بنة"ناةان اتتهلكمه مودهة إلى ابن  واك ر. إليه 

ويودهةان  اثلهةةا انان يُرفض لهما طلةب مةن واليقار   ومن التشابهال بين لقمان

 اتتةهولكنه يُنص، ان يتبنةى ابةن  أ. ويُرفض طلبها  ولد لهةاثيطلب من  . فاليقاربدي  إلى

ولكنةةه يُخيةر بةةين ان يعةيش عمةةر  أويعلمةه الحكمةةة. ولقمةان يطلةةب الخلةوة ويُةةرفض طلبةه

دةةبع نسةةور اودةةبعة بقةةرال 
838

قةةال  .. وقةةد تةةربت العةةرب بةةه األم ةةال فةةة اشةةعاره 

   األعشى

 ما مر من دنة ومن شهر اهلكه     ال  تر لقمان

 كلما انقرتت ايامه عاةل الى نسر وبقة نسر

 وعلى دميع نسوره السمر   ما مر من امد على لبد

فة القبـر لقمان واوةعت قد ابلت األيام نـضـرتـه
839
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شعر . فيمكن ان نستدل من هليينللجا الحيقار معروفا   او ليقار او اليقاراد  وكان 

لةةويس األصةةلية. فيكتةةب بحسةةب الخرافةةة  اليقةةارللمةةلامر  علةةى  عةةدي بةةن زيةةد عةةن  كةةر  

 شيخو فة كتابه النصرانية وآةابها بين عرب الجاهلية  

 ( فة بويا الدهر  16" قال عدي بن زيد )لمادة البحتري ا

مـارةِ  وبيتلن فة لـذاتـه رب،  عصفَن على الحيقار ودك دنوةه
840
 

الذين قد تةآمر عليةه  األشخاابين  فة شعر عدي بن زيد موتو    اليقارنرا ان 

 .األصليةوهو يتفق مع الخرافة  أودلبوه دلطانه اثترون

للحبشةةة. فيقةةول  اوللجزيةةر   إمةةاوعزيةةه كملةةك  أنةةرا تخةةبك العةةرب فةةة ا دةة و

 الفيروزآباةي  

أ او َملُِك الَحبََشِةأ او الصواُب  الِحيقاُر او الِجيفاُرأ "الَخْفتاُر  َملُِك الَجزيَر ِ 

بالجيِ  والفاِ "
841
 

ق وايسةوب. ونةرا الزبيةدي يحقِّة تسرب فكر  الحيقةار كحبشةة م ة  لقمةان نرا ا ا  

الحبشةة اوملةك الجزيةر   إمةاانه  أالتة  كرها َعدَي بن زيد أشخصية الحيقار
842

. ويقةول 

انه ملك الحبشةابن منظور عنه 
843
 . 

 اليقةةارم لمةةا يحةة   أيحةة  المعضةةول العظيمةةة لسةةيدهعنةةد العةةرب  لقمةةانونةةرا 

روي عةن لقمةان ان مةو ه دةكر يومةا  فخةاطر قومةا  ان يشةرب ملكها. فو اشورمعضول 

لم   هذا كنت اتتب ك. فقةال ما  بحير . فلما افاق عرف ما وقع فيه. فدعا لقمان وقال له  

لمو ه  اتر  اباريقك اة  ادمعهة . فلمةا ادتمعةوا قةال  علةى اي شةة  تةاطرتموه. قةالوا  

على ان يشرب ما  هذه البحير . قال  فإن لها مواة فالبسةوا عنهةا مواةهةا. قةالوا  وكيةف 

نستطيع  لك. قال لقمان  وكيف يستطيع هو ان يشربها ولها مواة
844
. 

ملةك  ازمةةوهةة تعكةس  ."لم ة  هةذا كنةت اتتب ةك" يقةول لةه  لقمةان نولظ ان ديد

الةذي دعة   األمةر. منقذا   اليقارأ قال لم   هذا اليوم كان الذي عندما تحداه فرعون اشور

 وهو مختبئ فة بيته.  ما زال ليا   اليقارالسياف ان يعترف بان 

  الذي تبناه اتتهابن  يعلل قمان يوصة ابنه كاليقار الذي لو

ةلتان العْبةديِّ  أ وهةو  يةر الص، ةلتَان السةعديا بـنةـيِه  اوصةـى لقمةان الة  تَةرَ   وقةال الص،

ا فنع  الَوصة" واوصيت عمر 
845
  

 ين ابن لقمانالذي تبناه وب أحيقار أختابن  تشابهات بين نادان

فةةة شةةبه الجزيةةر  العربيةةة مةةا هةةو إ   هنةةا  إاباتةةال اتةةرا هامةةة ت بةةت ان لقمةةان

 ادة  ابةن لقمةان علةى وزن نةاةانأ الشخصية الخرافية كما راينا. منها ان شخصية اليقار

   ن لقمان. فنقرا عن اد  ابومتقارب له اليقارابن 
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".بالمولد أ وقي  ةاران  بنه( ادمه باران ")قال لقمان
846
وهنا  من يقول ان  

مااان او ادمه ااران
847
 . 

للسةةهيلة وفةةة ليةةا   واألنةةفنجةةدها فةةة الةةروض  قةةرب تسةةمية  بةةن لقمةةاناولعةة  

""نةاران او اةاران ليةث نةرا ادة  ابةن لقمةان ُمسةمى أحيوان الكبرا للدميريال
848
مةن . 

ليةث ان الكلمةال كانةةت تُكتةب بةةدون تنقةيك. لةةذلك فةان اةةاران ونةاران كانةةت تُكتةب بةةنفس 

أ األمةر الةذي الةدالالحروف. وكان لرف الرا  فة الخك العربة القدي  شةبيه فةة لةرف 

 انها "ناران".  ناةانيقرئوا  دعله 

)وفةة  للقمةان عشةر  آ ف كلمةة مةن الحكمةة اصةابكيف انه  ويذكر وهب بن منبه

. نولظ بان وهب بن منبه الذي اطلع علةى يعظ ابنه مااان وكان لقمان أباب( آترمردع 

عةدم  اوتردمةة  دةو يقول عن ان اد  ابن لقمان هو مااةان. وهةو   شةك  أصحيفة لقمان

بةت قةد ُعرِّ  أاليقةارِلكة   إ بدقة. وهذا يكشف بان صحيفة لقمةان مةا هةة  نق   د  ناةان

  ليقار ادما آتر وهو لقمان. فيكتب المقددة    واعطة

للقمان عشر  آ ف كلمة من الحكمة وقد اُدتعملت فة "و كر وهب انه اصاب 

لتى قنا  قلبه فمال قال ول  يزل يعظ ابنه مااان .تطبه  ووصاياه 
849
 . 

    ابن ك يرفيذكر  اليقارم    او ةلقمان بدون و

وكان يغشى السلطان "وكان قد تزو  وولد له او ة فماتواأ فل  يبك عليه أ 

وياتة الحكام لينظر ويتفكر ويعتبرأ فبذلك اوتة ما اوتة"
850
 . 

  فة الشعر الجاهلة ادمه لقي  وابن اتت لقمان

ولُقَْيما ..." "وقد دملت العرب لُْقمان
851

   . 

ةر بهةا ان  الشعر العربةة يةذكر صةيغة  و بةذلك  را  كةرِّ مُ  اتتةهأهةو ابةن  ابةن لقمةانتفسِّ

نرا الميدانة يسةرة قصةة نةوم ف .. ولكن بدل التبنة يقدم صيغة اترااليقارفكر  ترافة 

  بشعر النمر بن تولب دا  ستشهِ بحيلة معه مُ  اتته

بن كاتيها أ واراةل ان يكون لها اا  تعيف و  "و لك ان اتته كانت تحب رد

فقالت  مرا  اتيها  إن بعلة تعيف وانا اتاف ان  .فة عقله وةهائه لقمان

 وقد  كره النمر بن تولب ....فاعيرينة فراش اتة الليلة. ففعلت أاتعف منه

 فة شعره فقال  

 بن اتت له وابنمافكان ا   من اتتـه لقمان بن لقي 

 إليه فغر بها مظلما  ليالة لمق فما ادتحقبت

 852 فجا ل به ردو  محكما  فالبلها ردـ  نـابـه

وابنةه فةة نفةس الوقةتأ ويستشةةهد  لقمةان اتةتهةو ابةن  ويةذكر ابةن منظةور ان لُقةي 

فةةة كيةةف لةةدث  لةةك" بشةةعر النمةةر بةةن تولةةب
853
ونةةرا فةةة كتابةةال البغةةداةي نقةةو عةةن . 

. فلقمةان لة  يكةن ياتيةه ولةد. اليقةارفة قصة و ة  ابنا للقمان ما هو اقرب لخرافةة  العينة
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ان تلةبس ايابهةا لكةة  اتتةهالخلق. واقترلةت زودتةه علةى  وعظي َ  وقويا   وانه كان عظيما  

يقةةع عليهةةا فةةة الظلمةةة
854

تشةةير لنقةة  العةةرب لخرافةةة  اليقةةارلقصةةة  اقةةربغة . وهةةذه صةةي

و  بد ان فكةر   .اتتهى ابن وتبنل  وكان عظيما   أل  يكن له ولد اليقارأ من ليث ان اليقار

التبنة ل  تكةن اليفةة علةى شةعرا  الجاهليةة. فلة  يسةتطيعوا ان يوفِّقةوا فةة كيةف يكةون ابةن 

لةه  انجبةت وإنهةا أمعةه اتتةهة نةوم فة نفس الوقت. لذلك اتتلقوا قصة اتتههو ابن  اليقار

 . ولدا  

 في التقليد العربي بحيث لقمان لخاله ومحاولة قتله معكوس   أحيقار أختحسد ابن 

  يحاول ان يقتل لقيما  

 اتجاه إلىلتها أ ولكن لول اليقارمن قصة  اادوملقد ادتعارل الخرافة العربية قب  

 اتتةهتبنلةى ابةن  اليقاروان  لهأ اليقار اتتفة مقاومة ابن  اليقار. فبدل فكر  قصة آتر

طلبت ان ينام معها ليلة لكة ياتيها ابةن لكةي . وولةد  لقمان اتتوعللمه الحكمة. دعلت ان 

هأ تالَةاليقةار  تاتة. وقد تبناه لقمان وصار يسافر معه. ولكةن بةدل ان يحسةد ابةن لها لقي 

الةةذي تبنةةاه ويحةةاول ان يقتلةةه. ولكةةن نسةةتطيع ان نةةرا ان  اتتةةهدعلةةت لقمةةان يحسةةد ابةةن 

يسرة الميدانة عن اتةطهاة لقمةان اليقار. ووالد. وان لقمان الجاهلة هو  اصلهاالقصة 

  بةدْ فاف بن نُ للقي أ ويستشهد بشعر تُ 

أ تردا مغيرينأ فاصابا . كان ابوها لقمان واتوها لقي قمانبنت ل "وهة صخر

 أفعمدل صخر إلى دزور مما قدم بها لقي  .إبو  ك ير أ فسيق لقي  إلى منزله

وقد  .فنحرتها وصنعت منها طعاما  يكون معدا  ألبيها لقمان إ ا قدمأ تتحفه به

ليه. فلما قدم لقمان وقدمت صخر عليه الطعامأ كان لقمان لسد لقيما  لتبريزه ع

وعل  انه من  نيمة لقي  لطمها لطمة قضت عليها؛ فصارل عقوبتها م و  لك  

من يعاقب و   نب له. ويضرب لمن يجزا باالسان دو ا . قال تفاف ابن 

وما ا نبت إ   نب صخر"  ندبة  وعباس يدب لة المـنـايا
855
. 

يضطهد ويضرب ويتصةرف بحماقةة فةة  أ نرا هنا ان لقماناليقارفبعكس ترافة 

يضةةرب زودةةة اليقةةار والخةةدام  اليقةةارأ ليةةث نةةاةانالبيةةتأ بينمةةا العكةةس فةةة ترافةةة 

. وابن منظور يسرة كيف ان لقمان كان يخطك فة قت  لقي ويتصرف بحماقة
856
 .   

وهةو  أكةان يةدبر المكايةد تةد لقمةان اتةرا تقةول بةان لقةي نصوا عربيةة  وهنا 

الجالظ  "ولو ةب،رهةا لقةي  بةن لقمةان علةى لقمةان بةن  . فيكتباليقاريتفق تماما مع ترافة 

"عاة
857
   ونرا فة كوم البغداةي ان. 

أ تر  الخمن اتته ..  بن لقمان   لقي "لقيما دلك طريق  ير منادبة"   "وقوله

ما كان فيهأ ودلك طريقا  اترا بو منادبة "
858
. 

  بنه   لقمان ام الوهنا  فة 

الحكي   بنه يعظه لين دافر. لما اشتد داعده رمانة. يُضرب لمن  "قاله لقمان

إليه."يسة  إليك وقد السنت 
859
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الذي لما قةوي رمةى باليقةار وتةآمر علةى قتلةه.  اتته بن  اليقارالم   يعكس كوم 

فةةة المعاتبةةأ ونجةةدها فةةة  اتتةه بةةن  اليقةارالتةةة  كرهةةا  األم ةالمةن دملةةة  اصةةووهةو 

  التة تعوة للقرن الخامس قب  الميوة.  اثراميةالنسخة 

 مجلة لقمان أوصحيفة 

 معنى صحيفة ومجلة

  العروس  فة تا كتاب تحوي الحكمة كما نرا  اوصحيفة هة مجلة 

"والمجلة  الصحيفة فيها الحكمةأ وك  كتاب عند العرب مجلة "
860
 

 ض دةويد لةه مجلةة لقمةانعن لقا  محمد بسويد بن صةامت وعةرْ  الزمخشرييذكر 

   لقا(  تحلي   لك اللقا  )ودوف آتة على

فتصدا له ردول هللا صلى هللا تعالى عليه وآله  .مكة "قدم دويد بن الصامت

فقال له دويد  لع  الذي معك م   الذي معة! قال صلى هللا عليه  .فدعاه أودل 

لة لقمان . ك  كتاب لكمة عند العرب وآله ودل   وما الذي معك? قال  مجل

فما يَرُدوَن َ ْيَر  وِةينُـهـ  قَِوي  َ اُل اْالـهِ  َمَجلتُهُ ْ   ل النابغةمجل،ة. قا

اْلَعَواقِِب"
861
 

وِلك . ويقول  ام ال افيه أالتة ُعرتت على محمد هة كتاب لكمة مجلة لقمان ا ا  

 الزبيدي فة تا  العروس  

حكمة"المجلةأ بفت، المي أ الصحيفة فيها ال "
862
 

 أاقترانها فة مجلةة لقمةان إلىتافة إالمعروفة عند الجاهليين. ف األلفاظالمجلة من و

الكتةاب المقةدس. وقةد ورةل فةة شةعر للنابغةة كمةا  ادةفارسةتخدم للتعبيةر عةن فقد كانةت تُ 

 ـلة . نفه  من  لك انه فة ادتخدام كلمة مجلةبانها تتعلق فة كتب مقددة لديانة دبق وراينا

الكتةاب  ادةفارمقددةة عنةد الجةاهليين فةة مسةتوا  ادةفارفهو يُقصد بها  أ()صحيفة لقمان

 المقدس.

ان كتةب أ ومصةدرها السةريانة ةعن معنةى كلمةة صةحيفة ومجلة ونرا كوم تيشو

فةةة  صةةحيفة. ويستشةةهد بةةامرال القةةيس وقولةةه "كخةةِك زبةةور   اوالةةولة كانةةت تُةةدعى مجلةةة 

فة  وعلى هذا روي بيت النابغة أوقد ةعوا ايضا  كتب الولة "مجللة". مصالِف رهباِن"

ان   بنة  سل

لتهـ   ال االـِه وةينـهـ    يردون  يَر العواقب قوي   فما مج،

     قال امرال القيس

 منذ ازمان قفا نبِك من  كرا لبيب وعرفان   ورد   عفْت آياتهُ 

 اتْت لجج  بعدي عليِه فاصبحْت  كخِك زبور  فة مصالِف رهبان.  
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اي  أ"مصةةحف" مةةن "صةةحف" كلمةةة دةةريانيةهةةة واصةة  الكلمةةة مةةن الحبشةةيلة 

كتب
863
. 

مةن الةبعض انهةا مولةا  مةن هللا. مةن هنةا نسةخ محمةد  كان يُنظر لصحيفة لقمةان ا ا  

 ويقول  عن مجلة لقمان اايرقرآنه. ويذكر ك  من ابن منظور وابن فة  اقوالهالبعض 

به من ” ."العبرانيةقي  إنها مَعرل
864
 

 ككتاب الحكمة المنتشر زمن محمد صحيفة لقمان

  بانه كان هنا  كتاب يسمى بحكمة لقمان ويقول ابن ك ير

( ومواعظهأ وقد كان له لقمان اتبار اي) ورةل آاار ك ير  فة اتباره "وقد

كتاب يلار عنه يسمى بحكمة لقمان"
865

  . 

المودوة  فةة كتةاب لكمةة لقمةان هةذا. نةرا  لقمان ام الببعض  ويستشهد ابن ك ير

 ـبة ايضةاوكةان يُسةمى  أللعرب كان معروفا   صحيفة لقمان اوكتاب  وا بان مجلة لقمان ا ا  

 أ معروفةةا  اليقةةارالةةذي   شةةك هةةو لكمةةة  أوكةةان كتةةاب "لكمةةة لقمةةان" "لكمةةة لقمةةان".

 الةد يةذكر أفةة صةحي، البخةاري مةذكور فةة لاةاةة  هلتةى انة .للك يرين فة دية  محمةد

عةةن الحيةةا  فةةة  دا  ستشةةهِ مُ  أ وينبةةري بشةةير بةةن كعةةبلمحمةةد عةةن الحيةةا  الصةةحابة لةةدي ا  

 صحيفة الحكمة  

قال   ن قاليْ صَ ران بن لُ مْ السوار العدوي قال دمعت عِ  ابةعن  عن قتاة "

مكتوب فة الحكمة ان  قال بشير بن كعبف .بخير إ   ياتة  النبة صلع  الحيا 

فقال له عمر اُن اُلدلاك عن ردول هللا  .من الحيا  وقارا وان الحيا  دكينة

"صلع  وتحدانة عن صحيفتك
866
   

مةن صةحيفة  اانهة أيكشف مصاةر لديث محمةد بن كعب ا  قد  ضب عمر ان بشيرل

ان الم ة  الةذي ادتشةهد بةه بشةير  باألمرية. والمه  الحكمة المودوة  فة زمانه فة الجاهل

كما نقرا فة الطبقال الكبةرا  بةن  أللقمان معروف   هو م     أوقارا" وهو "ان من الحيا 

  دعد

تعف وبعضه وقار هلل" ان بعض الحيا  "إن فة قصد لقمان
867
 . 

 إ ن صةحيفة الحكمةة التةة كانةت معروفةة لةبعض الصةحابة مةا هةة مما يدل على ا

ةتة  بعضةها فةة دةور  اأ والاةي ةهمن  أ التة كان محمد يستقة منها ك يرا  صحيفة لقمان

 اليقةةار" هةةو مةةن المواتةةيع التةةة كانةةت لكةة  لقمةةان. ومعةةروف ان موتةةو  " الحيةةا 

يوصةة أ 04فةة النسةخة السةريانية  ليقةارأ وهةو م ة  رقة   أ كما نرا م و  إليهاتتطرق 

 ابنه  "يا بنةأ لتى الخبز   تاكله مع قلي  الحيا ." اليقار

أ لقمةان ام ةالودوة كتاب عند الجاهليين ادمه "الحكمةة" وكةان يحةوي  لقيقة وعن

ك ير  للقمان  البامفابن ك ير يستشهد بكتاب "الحكمة" ويستشهد منه 
868
 .  
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 وصحيفة لقمان وهب بن منبه 

انه  فيذكر وهب بن منبه  .صحيفة لقمان اول  يكن محمد الوليد الذي ادتخدم مجلة 

 لناس  ا اقوالوكيف ةتلت كلماته فة  أمن كتاب لكمة لقمان باب   آ فقرا عشر  

  قرال من لكمته نحوا  من عشر آ ف باب أ ل  يسمع "وقال وهب بن منبه

ا  نظرل فرايت الناس قد اةتلوها فة كومه أ  .الناس كوما  السن منها

وادتعانوا بها فة تطبه  وردائله أ ووصلوا بها بو اته "
869
 

هجةري. لةذلك فهةو   شةك كةان يقةرا فةة صةحيفة  34 عةام ن منبةهبةوقد ولةد وهةب 

يةدلنا علةى مةدا انتشةارها ودةك العةرب فةة  ا  زمةن محمةد. و التة كانت منتشر    لقمان

نةراه يستشةهد  أفةة صةحيفة لقمةان األم ال آ فديله. ومن ليث ان وهب بن منبه قد قرا 

ل للقمانك ير   بام ال   . ها ااتباريونقد دجل

 لتصال أبيوأمية بن  األحنافبما فيه  آخرينمعروفة لكثيرين  صحيفة لقمان

ان الحنفةةا  كةةانوا يقةةراون الكتةةب والصةةحف والزبةةور ومجلةةة  ويقةةول دةةواة علةةة

لقمان
870
  ايةديه أ كانت مودوة  بةين  ا  وصحف ةينية   ا  تدرس كتبانت ك فجماعة األلناف. 

. اليقةارم ة  لكة   أيهوةية  يةر قانونيةة ا  وكتب أصاب ية اومانوية  اوبد انها كتب  نودية 

وبالنسبة لصحيفة لقمان التة كانت تحوي ترافال ك يةر  كمةا نعلة  مةن لةديث محمةد فةة 

 اثلهةةوكانها مولةا  مةن  كانت بم ابة مردع له أ إنهافأ الطبري )داعوة إلى  لك  لقا(

هللا. وهنا در تعلق محمد بها وادتشهاةه بلقمانأ من ليث ان تعاليمها والخرافال التةة  او

 . ومقد،ر  ددا فيها كانت معروفة فة زمن محمد

تتضةةمن  أ)مجلةةة( ايضةةاى سةةم، وقةةد ابةةت للبةةال ين عةةن اعتمةةاة اميةةة علةةى صةةحيفة تُ 

ومةن   .نفةس المجلةة ايقد كان يدرس نفس المصةدر  صا  قديمة. وان محمدا  وقص الاةيث

أ وهةةو ناشةةر ةيةةوان Friedrich Schulthetzهةةل   البةةال ين نةةذكر فةةرةرش شةةول يس 

الصلت ابةامية بن 
871

مستقيا  من هذه المصاةر التة اتةذ اميةة  . األمر الذي يجع  محمدا  

 .  ه منها و لك قب  محمد. و  شك هذه المجلة هة نفسها مجلة لقمانك يرا  من عقائد

 اقةةوالتمامةةا كمةةا نةةرا فةةة  أمحمةةد تعةةالج بةةالكة اصةةحابكانةت هنةةا  كتةةب يملكهةةا 

به عةن الكةة للمعالجةة عن كتاب كان مكتوبا   صحي، البخاري. فيذكر لقمان
872

 . والحقيقةة

   الزمخشريالعو  بالكة. ويقول  اهميةان لقمان له وصايا فة 

"الدوا  الكة  ألنه إنما يقدم عليه بعد ان   ينفع ك  ةوا  وقي   آتر الطب 

آتر  .اي إ ا اعض  وابى قبول ك  ةوا  لس  بالكة أوقي   آتر الدا  العيا 

"بن عاة األمر وقائله لقمان
873

يذكر الميدانة "فقال لقمان  آتر الدوا  الكة . و

فاردلها م و ."
874
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 بنه كما يذكرها الدينوري وهنا  نصائ، صحية من لقمان
875
تجعلنةا  األمةورهذه . 

، ان صحيفة لقمان وان الكتةاب المةذكور  أنصائ، فةة المعالجةال ايضاكانت تحوي  نردل

 هو صحيفة لقمان. ريفة صحي، البخا

كانةت هنةا  ِلكة  كمصدر يُعةاة إليهةا فةة عصةور  لقةة. ف وقد بقيت صحيفة لقمان

 203عةام  المولةوة فةة الكوفةة أكتاب قد قرا منها ابةن قتيبةة اومودوة  فة صحيفة  لقمان

 لقمان.  ام اليفسلر كيف ان كتاب ابن قتيبة ملة  فة م. وهذا  121 ايهجري 

  أحيقارحكم  أوكتاب  بأنها صحيفة لقمان أوتحقيق مجلة  

. اليقةاركتةاب لكة   إ لكمةة لقمةان مةا هةة  او هنا  ما يشير على ان مجلةة لقمةان

هجريةة )وقةد دةبق وادتشةهدنا  34الةذي ولةد عةام  ب بن منبهفيقول المقددة عن قول وه

". وكةان لقمةان يعةظ ابنةه "مااةان أللقمةان عشةر  آ ف كلمةة مةن الحكمةة اصةابانةه  بةه(

 الذي تبناه. مما يةدل علةى ان صةحيفة لقمةان اليقار اتتابن  ومااان اد  قريب من ناةان

 كلمال المقددة  اعوة ادتشهد ب. اليقارلك   اوكانت هة نسخة من كتاب 

"و كر وهب انه اصاب للقمان عشر  آ ف كلمة من الحكمة وقد ادتعملت فة 

لتى قنا  قلبه فمال" تطبه  ووصاياه  قال ول  يزل يعظ ابنه مااان
876
 

أ مةن ان اليقةار ادةتمر يعةظ ابنةه يفة اليقةاروهة نفس الفكر  التة نجدها فةة صةح

 التة ادتقاها من مجلةة لقمةان وهب بن منبه اقوالوفة مقارنة لتى دقك قلب ابنه ومال. 

فقةةد دةةبق  اليقةةار.كةة  لِ  اوانهةةا كتةةاب  ق مةةن لقيقةةة مجلةةة لقمةةاننتحقلةة اليقةةارأ اقةةوالمةةع 

قةال لةه  اتتةهابةن  اليقةارالنسخة السريانية  ليقار انةه بعةد ان ربةك  و كرنا عن م   فة

م   الفخ والعصفور
877

. وقد  كرنا ان نفس الم   قد قي  من وهب بن منبه
878
من ليةث . 

انةه قةد  فذا  ت بيت على األم الأ آ ف ن منبه قال انه قد قرا من صحيفة لقمانبان وهب 

انه كانةت مما يدل على  .من هذه الصحيفة )التة نحن نقراها فة النسخة السريانية(اقتبس 

 تحويها.  اور عنها نسخة عربية  ليقار والتة كانت صحيفة لقمان تعبِّ هنا  

بينهمةةا.  كبيةةرا   ودةةدل هنةةا  تمةةااو   اليقةةار وام ةةال وفةةة مقةةارنتة بةةين ام ةةال لقمةةان

وال عةالبة  بسيطة هة بسةبب التردمةة. فمة و يةذكر كة  مةن ابةن ك يةر الياناوا تتوفال 

 م و للقمان تد الكذب  

 بنه  يا بنة إيا  والكذب فإنه شهة كلح  العصفور عما قلي  يقوه  "قال لقمان

صالبه."
879
 

   23السريانة التالة وهو رق   اليقاروهو   شك مشتق من م   

 "يا بنةأ إن كوم الكذاب كعصافير السمينةأ ومن ليس فيه لكمة ياكلها."

 مع اتتوف بسيك ناتج عن التردمة   اليقاروهنا  م   للقمان مطابق لم   
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 "وقال ترب الوالد لولده كالمطر للزر  ودياتة على هذا زياة  واد  ابنه

"ااران
880
  

. ومةن ليةث انةه لة  يكةن هنةا  تنقةيك فةة هنةا هةو اةاران نولظ بان اد  ابةن لقمةان

بسبب تقارب الدال بةالرا  فةة الخةك العربةة ب ااران. و الكتابة العربيةأ فقد قُرال ناران

. ونفس الم ة  للقمةان يستشةهد بةه الةدينوري ا قُرئت ر بدل الدال فة ناةانالقدي أ نجد انه 

 فة صيغة اترا وهو  

بلغنة عن ابة الحسن الُعْكلة عن عبد هللا بن بكر بن عبد هللا  "من لك  لقمان

الُمزنةل قال  دمعت ابة يقول قال لقمان  ترُب الوالِد َولَده كالسَماة 

للزر ."
881
 

   21   ليقار فة النسخة السريانية تحت رق  ونرا نفس الم 

  تضن على ابنك بالتاةيب )بالضرب( ألن ترب الولد كالزب   أ"يا بنة

 او ألي ليوان آترأ وكالقيد فة رد  الحمار." أللحديقةأ وكالردن للحمار

 اليقةار  يقةول "تةرُب الوالةِد َولَةده كالسةَماة للةزر " بينمةا م ة نولظ م   لقمةان  

قةرب لفكةر ا"ترب الولد كالزبة  للحديقةة". وهةو نفةس الم ة . وادةتخدام السةماة للةزر  

 يودد لدائق ك ير  فة العربية.ل  يكن دكان العربية من الزب  للحديقةأ ليث 

هنةا  نصةيحة منهةا   اليقةار واقةوال لقمةان اقوالوهنا  من المباةئ المشتركة بين 

 عندما يغضب   إليهوعدم ا قتراب  أفة اقوال لقمان فة عدم معارتة صالب السلطان

"يا بنةأ   تقرب السلطان إ ا  ضبأ والنهر إ ا مد."
882
وايضا " يا بنة      

تقرب السلطان إ ا  ضب والبحر إ ا مد يا بنة"
883

  . 

أ وا تتوفال بسةيطة هةة 63سريانية وهو رق  ال اليقار ام النرا نفس الم   فة 

 نسبة للتردمة  

" يا بنةأ   تخاص  ردو فة او  عزه )لرفيا  فة يومه( و  تقف تد نهر  

 فة طغيانه". 

النهةر  إلىفلقمان يحذر من ا قتراب من  ي دلطان فة لالة  ضب م   ا قتراب 

ة لالة  ضب انه م   نهةر فةة مد. واليقار يحذر من ا قتراب من صالب دلطان ف إ ا

   مشابها   مبدا   اثراميةمن النسخة  اليقارطغيانه. ونرا فة كلمال 

فإن كلمة الملك فة  ضب القلب. لما ا يعاند الحطب النارأ واللح  السكليِنأ   

الملك؟ واانسان
884
 

 للقمان   ويذكر ال عالبة م و  

تامنن امر ا  على در"   "  "وقال لقمان
885

. وهنا  م   للقمان ينقله الدميري 

كتمان السر  "يا بنة كتمان السر صيانة للعرض" اهميةبه يفسِّر 
886
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كتمةةان السةةر لفةةظ للعةةرض والسةةمعة. ونجةةد نفةةس الم ةة   ليقةةار فةةة الةةند  اي

 الذي يعوة للقرن الخامس قب  الميوة  اثرامة

ل و يكون ادمك يُقدلر بخفة منه "أ اصدقائك امام بادرار "  تب، 
887
 . 

ولكن بسبب التردمة ربمةا  أنفس الم   . فهو ا ا  اصدقائكتفقد دمعتك عند  لكيو اي

للسةةريانية اةة  ربمةةا العبريةةة اةة  العربيةةة قةةد لةةدث تغييةةر طفيةةف فيةةه. والم ةة   اثراميةةةمةةن 

 مشابه له  51السريانة  ليقار وهو رق  

بك افض  لك. فإنك عندما تفضة بما فة صدر  الكوم فة قل الفظ أ" يا بنة

 تخسر صديقك"

ردةول داهة أ وفةة لالةة  إردةالللقمان يوصةة ابنةه فةة عةدم  يذكر الدميري م و  

 عدم ودوة ردول لكي  ان يذهب هو بنفسه  

فإن ل  تجد لكيما أ فكن ردول نفسك" أداهو   "يا بنة   ترد  ردو   
888
 . 

   39فة النسخة السريانية رق   اليقاروهو مطابق لم   

وإن كنت لترد  داهو فاألفض   أو  تُوِصه )ردو ( لكيما   ارد  أ"يا بنة

 ان تذهب انت بنفسك"  

 وفة النسخة السريانية  ليقار هنا  م   آتر فة نفس المعنى   

أ إ ا اردلت الحكي  فة لادة فو توصه ك يرا  ألنله يقضة لادتك كم ا "يا بنةل

ب  امِض انت واقِض لادتك" أو  ترد  األلمق .تريد
889
 

هةذا المنسةوب  اليقةار( علةى م ة  محمد )الزبير بةن عبةد المطلةب ونرا اطو  ع 

"ارد  لكيما  و  توصه" فنقرا شةعر الزبيةر كمةا دةا   الزبير  ايضافيقول . للقمان ايضا

  األم الر  فة كتاب دمه

 أ فة ابيال له معروفةأ اولها "الم   للزبير بن عبد المطلب

 لكيما  و  توصـه مردو فارد إ ا كنت فة لادة  

 فشاور لبيبا  و  تعـصـه وإن باب امر عليك التـوا

فهذا هو قول الزبير"
890
 

أ لكننة داكتفة فة  كةر بعةض اليقار ام الك ير  للقمان متشابهة مع  ام الوهنا  

المتطابقةة تمامةا  األم ةالفمةن  واليقةار  لقمةان ام ةالتمامةا فةة  متطابقةةالتة هةة  األم ال

 هنا  م   للقمان  

"يا بنة   تكن للوا  فتبلعأ و  مرا  فتلفظ."
891
 

والتةةة تعةةوة للقةةرن  اثراميةةةفةةة النسةةخة  اليقةةار ام ةةالمةةن  ايضةةاونجةةد هةةذا الم ةة  

 الخامس قب  الميوة 
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ك الناس ا  فيمجل   تكن للوا  فيبلعك الناس و  تكن مرل
892
. 

والنسةخة السةريانية  ليقةار  لقمةان ام ةالوهنا  م ة  تةد الةَدين نةراه متطابقةا  بةين 

 للقمان  بة م و  التة تعوة للقرن الخامس قب  الميوة. فيذكر ال عال اثراميةوالنسخة 

فل  الم  ااق  من  قال  بنه  يا بنةأ لملت الصخر والحديدأ لقمان "ويروا ان

الدين"
893
 .  

 فة النسخة السريانية   43رق   اليقارفة م    نرا نفس م   لقمان

أ ولكنة ل  ار ااق  من وفا  المر  " يا بنةأ لقد لملت المل، ونقلت الرصاا

 لَدْين مستحق ل  يقترته"  

 التةة تعةوة للقةرن الخةامس ق.م.  اثراميةةباللغةة  اليقةار ام الونفس الم   نراه فة 

   من السريانية ولكنه اقرب إلى م   لقمان

ينمن الد،  ااق  اددلقد رفعت الرم  ولملت المل، ولكنة ل  
894
. 

اثرامةة عةن طريةق إمةا اللغةة ُمتةرد  عةن الةند  ذلك برهان على ان ند لقمانف

. ومن السةه  راليةة اثرامةالند السريانة ُمترد  عن ان . والعبرية او اليانا السريانية

 التطابق مع اتتوفال بسيطة فة التردمة. 

 قر. وهنا  تطابق بين م لين للقمان واليقار من دهة الف

 بنه  قد  قت المرار فل  ا ق شي ا  امر من الفقر. ولملت ك  لم   "قال لقمان

اقي  فل  الم  ااق  من دار السو "
895

  . 

 ونقرا فة كتاب ليا  الحيوان الكبرا للدميري  

فقر قال  بنه  " قت المرار كله فل  ا ق شي ا  امر من ال عن الحسنأ ان لقمان

"
896

  . 

 وايضا نفس الم   للقمان نراه فة المستطرف فة ك  فن مستظرف لوبشيهة  

 بنه  يا بنة اكلت الحنظ  و قت الصبرأ فل  ار شي ا  امر من  "وقال لقمان

الفقر"
897

  . 

التة تعوة للقةرن  ثراميةاكما نراه فة النسخة  أاليقارلم    مطابقا   نرا م   لقمان

 الخامس قب  الميوة 

مرل من الفقر"ا ادد"لقد  قت الحنظ  المر ولكنة ل   
898
. 

. واليقةار لقمةان ام ةالالتةة تُعب،ةر فةة تنطيةق الحيوانةال متشةابهة بةين  نو  األم ةال

نسةةخة فةةة الهنةةا  ا تتوفةةال هةةة عةةاة  فةةة تغييةةر نةةو  الحيةةوان بحسةةب البي ةةة. فمةة و 

 السريانية  ليقار  
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وطرلت فة النهر. فرآهما  ئب  ركبت عودجا   " كنت لة يا بنة كالحية التة

النهر(. قالت له  اي) يقوةهما و شر من كليكما أشر ركب شرا   لهما وقال 

الحية  لو د ت إلى هنا لحسبت لساب المعزا وبنيها"
899

 .  

ل ةأ فقال رد  كان يشاهد ولقمان يتكل  عن ليتين تقتون فيُصل، بينهما اا

منهما لما ادتطعت ان تصلحة  اشرللحاةث للحية المصلِحة  لو ل  تكونة 

بينهما.
900
   

فةةة  دةةوا    أاليقةةار اقةةوالوبةةين  لقمةةان اقةةوالك يةةر  بةةين  اليانةةاالتشةةابه والتطةةابق ف

مجلةة  اوقمةان التةة هةة صةحيفة لهو ةلي  على ان لكمةة ل اثراميةأ اوالنسخة السريانية 

 ادةما   اعطةوهالعةرب قةد  إنمةاأ اليقةار. وان لقمةان هةو اليقارك  كتاب لِ  إ ما هة  لقمان

  . ا  آتر

  محمد وصحيفة لقمان

 حول صحيفة لقمان صامتالتحليل لمقابلة محمد مع سويد بن 

مقابلتةه لسةويد بةن  . كةان  لةك اانةا لمحمةد بها صحيفة لقمان لكر ُ  قدهنا  منادبة 

والحلبيةةة و يرهةةا. فمةةن دملةةة  م ةة  ابةةن هشةةام أكمةةا دةةا  فةةة كتةةب السةةير  أالصةةامت

. وكةان هةو مةن األوسأ واألشخاا الذين ظهر اهتمام محمد به  هةو دةويد بةن الصةامت

عبةةد المطلةةب " امدةةلمى  اتةةتدةةد محمةةد " ن امةةه  ابةةن تالةةة عبةةد المطلةةب
901

. وكةةان 

معروفا  فة شعره ودلده
902
  ونقرا عن هذه المقابلة .

"فتصدا له ردول هللا لين دمع بهأ فدعاه إلى هللا وإلى اادومأ فقال له 

م   الذي معة؛ فقال له ردول هللا وما الذي معك؟  قال دويد  فلع  الذي معك 

فقال له ردول هللا اعرتها علةأ فعرتها  -يعنة لكمة لقمان- مجلة لقمان

عليه؛ فقال له إن هذا لكوم لسنأ والذي معة افض  من هذاأ قرآن انزله هللا 

تعالى علة"
903
. 

ه مكةن انةي اةر لةذهن دةويد ان محمةدا  لمةا ا تبة السلال الذي ياتة على  هةن المحلة  

 كانةت منتشةر    بسبب كون مجلةة لقمةان   شك انه ؟التة معه معه نفس صحيفة لقمان كان

لقمةان  ام ةالتةرا فةة  . فكانةتتةدلعة بةالنبو  كانت عند بعض الشخصيال التة ومعروفة  

فتوق،ةع دةةويد ان  ودةجعه . اشةةعاره لونها فةة مةاة  ترفعهةا فةةوق العامةة مةن النةةاس. فيةدت

 ابةةكمةا كةان يقراهةا اُميةة بةن يكون محمد قد ارتكز دزئيا  فة قرآنه على هذه الصةحيفة. 

  ا ةعا  بالنبو . محمد فة لالذي هو دابق  لتصال

ن اصة  شةعره كان يقرل با ا  وهو ان دويد  هنا نرا ا تتوف بين دويد وبين محمد

السةويد بةن وقةد اصةب، . هو مستند  على صحيفة معروفة فة زمانةهأ وهةة صةحيفة لقمةان

  اايرلصحيفة لقمان. فنقرا عنه فة ابن  قرا تهبد بسبب    لكيما   الصامت شاعرا  

"وكان شاعرا  محسنا  ك ير الحك  فة شعرهأ وكان قومه يدعونه الكام أ لحكمة 

فيه "شعره وشرفه 
904
.  
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يةدلعة بةان  ا  . ولكةن محمةدومع شهر  لكمته   يخفة مصدرها وهو صةحيفة لقمةان

 األم ةالولك  لقمانأ مع انه ادتخدم فة قرآنةه بعةض  من صحيفة لقمان افض الذي معه 

آيةال  افضة  اادةوم. وهةة بةاعتراف شةيو  )كما دةنرا  لقةا( المودوة  فة الصحيفة

  ؟!منها افض القرآن. فكيف يدلعة بانه يملك 

فةة الصةحيفة  لقمان ام العلى بعض  لع بسرعة  يطل  أديد كقارئ   ولكننا نرا محمدا  

هنةا  أ يةدي دةويد نبةي تفة فحد محمد لصحيفة لقمةان التةة كانةوويقول عنها "ديد". 

ف  قيمتهةةا كمصةةدر  إلةةىوانتبةةه  أفةمةةر  علةةى هةةذه الصةةحي ألولالتمةةا ن  ا ول انةةه تعةةرل

نفةس  انهةايسةتخدمها فةة قرآنةه. وا لتمةال ال ةانة هةو انةه قةد تاكةد مةن فحصةه للصةحيفة 

مصةةاةره. وهةةذا  الةةدوكانةةت معروفةةة لديةةه وهةةة  أاأللنةةافالصةةحيفة التةةة كةةان يقراهةةا 

اللحظةة فةة ان دةويد فةة تلةك  امةامبراية. ولكنه ل  يةرة ان يعتةرف  األص،ا لتمال هو 

دعين بةةالنبو  الةةذين اعتمةةدوا علةةى لقمةةان هةةة مةةن مصةةاةرهأ لةة و يظهةةر كبةةاقة الُمةة ام ةةال

ا  ردة  يعةرف دةز  امةام ا  محمةد نةرا لت و يةره. لةذلكصةبن ال اميةكما  أصحيفة لقمان

 اقوالةةهمةةا هةةو متعةةارف فةةة  اهميةةة  يسةةتطيع ان يخةةالف  أمةةن بضةةاعته ومصةةدرهاهامةةا 

. انةه "لسةن"فيقةول عنهةا  .وهة صحيفة لقمان  دويد من ماة  معروف مصدرها واقوال

التةةة كانةةت  أالقةةرآن المودةةوة  فةةة تلةةك الصةةحيفة اقةةوالمةةن  ا  لةةو لاربهةةا لحةةارب ك يةةر

يةوة ان يقنةع دةويد بانةه كةان لك  مدعة فة النبو  فةة تلةك الحقبةة. ولكنةه  رئيسيا   مصدرا  

لسةةن مودةةوة مةةن أ عنةةده الحسةةن المودةةوة عنةةد لقمةةانانةةه فةةوق  اي  افضةة  يملةةك شةةي ا  

. وهو   شك يستند علةى آيةال تعلمهةا مةن الكتةاب المقةدس بصةور  افض مصاةر اترا 

قةد وادةه محمةد   ية الخ. والحقيقة لو ان صةاب يا  بةشتية وصاااتافة لخرافال زر أمحرفة

إ   أ"لسةنة"انهةا  ئالصةاب اقوال أ  نبرا محمد ماةلا  اقوالهمحمد هة م    اقوالفة ان 

 عةى انةه يملةك شةي ا  مودةوة  فةة قرآنةهأ ولكنةه  ةل  ألنها اهميتهاف من يستطيع ان يخفِّ لن 

مةن  اومةن لقمةان  اتذها اقوال ةأ وه ةالصابره حاوِ اتافة للحسن الذي يملكه مُ  افض أ

يتكل  معهة  ومةدا اطوعهة   نالذي لمشخاا يره. وهكذا محمد يوازن نفسه ةائما نسبة 

 اقوالةةهأر عليةةه ودةةك العةةارفين طبيعةةة الةةذي يُجبَةة فةةة المةةدالةةى ترافاتةةه. فهةةو يعتةةرف ع

 باقة مصاةر قرآنه.عن فيما هو معروف  اثترينويبقى يساوم نسبة لجه  

ح ان أحداهما صحيفة لقمان  محمد قد ترك لعلي صحيفتين نرج 

 اقةوالمبنية علةى  الاةيثوتركيب  ألقمان باقوالمحمد على ا دتشهاة لقدر  هنا  

. عةن امتوكةه صةحيفة لقمةان ةناتجة أ كما دوف اناقش  لك  لقا. وقدرته على  لكلقمان

صةحيفتين.   شةك بةان  األقة قةد تةر  علةى  طالةب بةان محمةدا   ابةةفقد اعترف علةة بةن 

   صحيفة لقمان هة والد  منها. فنقرا فة صحي، مسل 

من زع  ان   فقال .طالب ابةقال تطبنا علة بن  ابيه"عن ابراهي  التيمة عن 

قال وصحيفة معلقة فة قراب  .كتاب هللا وهذه الصحيفة إ عندنا شي ا نقراله 

ديفه"
905
.  
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وكةان عنةده  كةان قارئةا   ولديث علةة يةدل علةى معرفةة معاصةري محمةد ان محمةدا  

د مةن اطةو  الك يةرين القةريبين مةن محمةد لاول ان يةتخل ا  لتى ان علي أصحف يقراها

فةة  معترفةا   أواعتماةه فة نسج قرآنه على كتب مختلفة أعلى لقيقة تفر  محمد للمطالعة

بسةبب   لك .تلك الصحيفتين إلداهة  بان صحيفة لقمان و  شكصحيفتين  ير القرآن. 

 اقةوالأ وايضةا نجةد بةين ةي ةهالالقمان فةة نسةج ك يةر مةن  اقوالك ر  اعتماة محمد على 

 الذي هو لقمان عند العرب.  أاليقارمردعها لك   كما  طالب لِ  ابةعلة بن 

 لقمان بأمثالمحمد يستشهد 

ةةد قةةرا   محمةةد لصةةحيفة لقمةةان واطلوعةةه علةةى محتواهةةا هةةو  مةةن األمةةور التةةة تلكِّ

اعتماة ك ير من الاةي ه على اقوال لقمان. ودةابدا فةة ادتشةهاة ادتشهاةه بام ال لقمانأ و

 محمد باقوال لقمان 

 هنا  م   للقمان  

الحكي  قال  إن هللا تعالى إ ا ادتوة  شي ا  لفظه" "إن لقمان
906
. 

 هذا   ونرا هنا  لديث لمحمد يستشهد بقول لقمان

 ول هللا صلى هللا عليه ودل  قال  )إن لقمان"عن ابن عمرأ قال  اتبرنا رد

الحكي  كان يقول  إن هللا إ ا ادتوة  شي ا  لفظه(
907
. 

  ويذكر ابن ك ير

 عن القاد  بن مخيمر  ان ردول هللا صلى هللا عليه ودل  قال  )قال لقمان ... " 

التقنع فإنه مخونة باللي  مذمة بالنهار( بنه وهو يعظه يا بنة إيا  و
908
. 

   لقمان ام الو ا  نراه فة 

فانه بالنهار شهر  واللي  ريبه" والتقنع إيا "يا بنة 
909
  

 . صحيفة لقمان أومحمد على مجلة  أحاديثاعتماد كثير من 

 أمجلةة لقمةان اونت مودوة  فة صحيفة التة   بد كا ألقمان ألقوالكدارس  فمحمد

 . م   قوله الاةي ه  به من سل، مُ  امرهو 

"من لسن إدوم المر  تركه ما   يعنيه". هذا الم   يروا عن النبة صلى هللا 

الحكي  انه د    اي عملك اواق? فقال  تركة ما  عليه ودل . ويروا عن لقمان

نة"  يعني
910
 

 فة الصيغة التالية   ايضاموتو   ونرا م   لقمان

"يا بنةأ   تضحك من  ير عجبأ و  تَْمش فة  ير اربأ و  تسال عما   

يَْعنيك"
911

   . 
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الم ةة  ال الةةث فةةة النسةةخة ك أاليقةةار اقةةوالنجةةد لهةةا م يةة  فةةة  هةةذه وفكةةر  لقمةةان

   السريانية

 "يا بنة   تح  عقد  ربطت و  تعقد عقد  ُللت"

فة المشة ببعض الحا ل اادرا  ايولقمان ينص، بالنَس   
912

  ونرا محمد فةة 

ينص، بذلك الاةي هلد ا
913
.    

 ليقار عةن  اثرامية. فنقرا من النسخة اليقار ام الوفكر  دلد العبد هة فكر  من 

 دلد العبد   

 د وتوبيخ لخاةمةأ وتاةيب لك  تدامك. الرد  الذي يشتري عبدا  دلد  لعب"

تاةمة مختلسةأ يجلب لبيته القلق ويخزي اد  والده ونسله فة دمعة  او فادقا  

ااعواز"
914

  . 

الةذي كمةا نةرا فةة صةحي،  أقةد تةر  تةاايره علةى محمةد اليقةارو  شك بةان م ة  

ُدلد إ ا إ عن العبد  الشهاة منع  قد أالبخاري
915

   . 

ومحمد عن القلب واللسان )فة لديث محمد المضةغة( التةة هةة  وهنا  م ال لقمان

صةلحت يصةل، الجسةد وان فسةدل فسةد الجسةد(.  إ امةا فيةه ) واتبةثما فة الجسد  اطيب

 فيكتب الدميري  

لقمان بن عنقا  بن بيرون وكان نوبيا  من وهو  "ومما تواتر من لكمة لقمان

أ ان ديده اعطاه شا  وامره ان يذبحهاأ وياتيه باطيب ما فيهاأ فذبحها اه  آيلة

واتاه بقلبها ولسانها. ا  اعطاه فة يوم آتر شا  اترا وامره ان يذبحها وياتيه 

. فقال  هما اطيب ما فذبحها واتاه بقلبها ولسانها. فساله عن  لك أباتبث ما فيها

فيها إن طاباأ واتبث ما فيها إن تب ا. وهذا معنى قوله صلى هللا عليه ودل   

"إن فة الجسد مضغة إن صلحت صل، الجسد كلهأ وإن فسدل فسد الجسد كلهأ 

ا  وهة القلب"
916
 

 هة  التة يستشهد بها وهب بن منبه وبين ا م ال من صحيفة لقمان 

وانفع الغنى  نى النفس"   ...بنةل   بنه  يا " قال لقمان
917
 . 

   لك ونرا محمد فة لديث له يكرر 

""ليس الغنى عن ك ر  العرض إنما الغنى  نى النفس
918
 

هنةا  م ة  للقمان واليقار عن تبك اللسان نجدها فةة لةديث محمةد.  ام الوهنا  

 عن ةفن )او تزن الكلمة(  52نية وهو رق   ليقار بالنسخة السريا

 إن دمعت كلمة دو  فاةفنها فة األرض على عمق دبعة ا ر " أيا بنة"

  فكر  تزن الكلمة او إلكام ااقفال عليها  ليقار نجد  اثراميةوفة النسخة 

تكن اراارا أ و  تنطق بكلمة قب  ان تفكر بهاأ  ن لك  مكان آ انا .  بنةأ   يا

فمك ل و يكون دبب هوكك. ما تسمعه اقف  عليه صدر أ  ن الكلمة راقب 
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 الصةمن القفد فانه يعسر عليك ان تقبض عليه اانية.  افلت إ اكالطائر 

ان فخل الف  اشدل تطرا  من فخ  إ أ ألتيكفمكأ بعد  لك تقدم نصيحة  ادرار

الحرب
919
.     

 ن او الكوم هنا  فكر  تزن اللسا وفة كوم لقمان

 بنه  إ ا كان تاِزنك لفيظا  وِتزانتك اَمينة  َرشْدَل فة اَمَرْيَك  "وقال لقمان

"ةنيا  وآترتكأ يعنة اللسان والقلب
920
 

 قد كررها محمد   وصية لقمانو لك  اليقار نراها فة تةوفكر  تزن اللسان ال

 قال ردول هللا صلى هللا عليه ودل   .لك رتة هللا عنه قالس بن مانَ "وعن اَ 

"  يستكم  الدك  لقيقة اايمان لتى يخزن من لسانه"
921
. 

أ اليانةةا تكةةون اليقةةار-ا ا  نولةةظ بةةان الاةيةةث محمةةد المنقولةةة مةةن الاةيةةث لقمةةان

صةيغة اتةةراأ أ ومةرال اتةةرا تكةون الفكةةر  اللقمانيةة ا ليقاريةةة موتةوعة فةةة لرفيةا  

 ولكن تحتفظ فة بعض تصائد تدل عليها م   "تزن اللسان". 

 ومصادرها  آيات سورة لقمان

ِ  َولَقَْد آتَْينَا لُْقَمانَ -02 َوَمن يَْشُكْر فَإِن،َما يَْشُكُر لِنَْفِسِه َوَمن َكفََر  اْلِحْكَمةَ اَِن اْشُكْر هلِل،

 َ  َ نِة  َلِميد   فَإِن، هللا،

ْرَ  لَظُْل   َعِظي    َوإِْ  قَاَل لُْقَمانُ -03 ِ إِن، الشِّ  ِ ْبنِِه َوهَُو يَِعظُهُ يَا بُنَة، َ  تُْشِرْ  بِاهلل،

ر نفةةس الصةةيغة  نولةظ ان هةةذه اثيةال التةةة تُنسةب للقمةةان انةه قةةد قالهةا  بنةةهأ تكةرِّ

ةد ان محمةدا  كةان ينهة  المودوة  فة ِلك  اليقار أ ليث انها كلها قةد قالهةا  بنةه. ممةا يلكِّ

 التة راينا انها ِلك  اليقار. من صحيفة لقمان

ْينَا-04 هُ َوْهن ا َعلَٰى َوْهن  َوفَِصالُهُ فِة َعاَمْيِن اَِن  َوَوص، نَساَن بَِوالَِدْيِه َلَملَْتهُ اُما اْاِ

 لَِوالَِدْيَك إِلَة، اْلَمِصيرُ اْشُكْر لِة وَ 

 َوَصاِلْبهَُما تُِطْعهَُماَوإِن َداهََداَ  َعلَٰى اَن تُْشِرَ  بِة َما لَْيَس لََك بِِه ِعْل   فََو -05  

ْنيَا َمْعُروف ا نتُْ  اُ ، إِلَة، َمْرِدُعُكْ  فَاُنَبِّ ُُك  بَِما كُ  َوات،بِْع َدبِيَ  َمْن اَنَاَب إِلَة،  فِة الدا

 .تَْعَملُونَ 

  03ماتو  من دفر ت نية ا صحال  اثيةالجز  ا ول من  

َك اَِو اْبنَُك اَِو اْبنَتَُك اَِو اْمَراَ ُ ِلْضنَِك اَْو »   ا  اَُتوَ  اْبُن اُمِّ َوإَِ ا اَْ َواَ  ِدرل

ا لْ  تَْعِرْفهَا اَنَْت َو  َصاِلبَُك الِذي ِمْ ُ  نَْفِسَك قَائِو   نَْذهَُب َونَْعبُُد آلِهَة  اُْترَ 

ُعوِب الِذيَن َلْولَك القَِريبِيَن ِمْنَك اَِو البَِعيِديَن َعْنَك ِمْن اَْقَصاِ   أ آبَااُل  ِمْن آلِهَِة الشا

 (. 1-6  03فَو تَْرَض ِمْنهُ َو  تَْسَمْع لهُ) ت نية  األَْرِض إِلى اَقَْصائِهَاأ

التةة هةة لكة   العصر الميوةي لصحيفة لقمانقد اتيفت فة  األعداة  بد ان هذه 

من ليث ان محمدا  قد نسبها للقمان الذي راينا انه اليقار. فهو ل  ياِل بشةة  مةن  .اليقار
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"هللا"أ ولكنه قةد نقة  شةي ا  كةان مودةوةا  فةة صةحيفة اليقةارأ التةة كانةت تُةدعى صةحيفة 

 فة شبه الجزير  العربية.  لقمان

هة فة تناقض مةع مةا فعة  المسةلمون فةة معركةة بةدر  04رق  القرآنية  اثيةولكن 

 إلةىبعةد ان هةادر محمةد ف القرآنيةة. اثيةالبتحةريض مةن بعةض  أفة قت  الةبعض آبةائه 

 إلةىمةن هنةا  العائةد   او أدةوريا إلةىالذاهبةة  للترباد بقواف  قريش اتباعهالمدينةأ دنلد 

 زواتةه تةر  مةع  إلةدامكة. كذلك فة التربد لقوافة  قةريش العائةد  مةن الةيمن. وفةة 

التجار . عرفت قةريش بةان  امواللسرقة قافلة لقريش كانت عائد  من دوريا وبها  اتباعه

 قريبةا   طريقةا   اتةذلقد تر  مع دماعته لكة يعترض قةافلته . ومةع ان القافلةة قةد  محمدا  

 الذين تردوا لحماية قافلته .  القرشيينان يحارب  اراة ان محمدا   إ تأ من البحر ونج

واقربةا   واتةو نحوه كان هنةا  آبةا   عرف محمد انه من بين الخاردين من قريش

للمسلمين الذين تبعوه من مكة. فاراة ان المسةلمين يقتلةون آبةا ه  واتةوته . فادةتنزل آيةة 

 قرآنية وهة  

َ َوَرُدولَهُ َولَْو َكانُوا َ  تَجِ  " وَن َمْن َلاة، هللا، ِ َواْليَْوِم اْثِتِر يَُواةا ا يُْلِمنُوَن بِاهلل، ُد قَْوم 

 (.22آبَاَ هُْ  اَْو اَْبنَاَ هُْ  اَْو إِْتَوانَهُْ  اَْو َعِشيَرتَهُْ  ")المجاةلة 

بةة عبيةد  ألبيةه ويذكر ك يرون من المفسرين ان اثية نزلت فة بدر فة قصة قتة  ا

فة دور  المجاةلة. ولقد ادةتنزل محمةد  الحافظ ابن ك ير فة معركة بدر. وممن  كر  لك

 و  يترةةوا فةة قةتله . و  بةد ان محمةدا   أاثية لكة يشحن المسلمين برول عداو  لذويه 

او ةهةة .  قةةد عةةرف ان قريشةةا فةةة للمهةةا المعةةروف لةةن تتقسةةى لدردةةة ان اثبةةا  يقتلةةون

ولذلك نرا المسلمين مشةحونين مةن هةذه اثيةة القرآنيةة وكانهةا صةاةر  مةن هللا الحقيقةةأ 

ينةةدفعون لقتةة   ويهةة . وكانةةت النتيجةةة ان ابةةا عبيةةد  عةةامر بةةن الجةةرال قتةة  ابةةاه فةةة نفةةس 

المعركة
922
  الحاةاة يقب  فة قت  المسلمين ثبائه أ كما نقرا عن هذه  ا  ونرا محمد. 

اَنَا يَْعقُوُب ْبُن  اَْتبََرنَا ِ ْبُن َدْعفَر  َلد، اَبُو اْلُحَسْيِن ْبُن اْلفَْضِ  الْقَط،اُن اَْتبََرنَا َعْبُد هللا،

اَنَا اْبُن اْلُمبَاَرِ  َعْن إِْدَماِعيَ  ْبِن ُدَمْيع  اْلَحنَفِىِّ  بِيِع َلد، اَنَا اْلَحَسُن ْبُن الر، ُدْفيَاَن َلد،

َداَ  َرُد   إِلَى الن،بِىِّ صلى هللا     َوَكاَن قَْد اَْةَرَ  اْلَجاِهلِي،ةَ قَالَ  أْير  َعْن َمالِِك ْبِن ُعمَ 

فََسِمَعُت لََك ِمْنهُ َمقَالَة  قَبِيَحة   أإِنِّى لَقِيُت اْلَعُدو، َولَقِيُت اَبِى فِيِه ْ   فَقَالَ  أعليه ودل 

ْمِ، اَوْ  فََسَكَت َعْنهُ الن،بِىا صلى هللا عليه  .َلت،ى قَتَْلتُهُ  فَلَْ  اَْصبِْر َلت،ى طََعْنتُهُ بِالرا

إِنِّى لَقِيُت اَبِى فَتََرْكتُهُ َواَْلبَْبُت اَْن يَلِيَهُ َ ْيِرا فََسَكَت     اُ ، َداَ هُ آَتُر فَقَالَ  .ودل 

" . َوهََذا ُمْرَد   َديِّد    . َعْنهُ 
923
  

   يعترض عليه ب  ادتحسنه. اي لنولظ ان محمد ل  ينكر عليه صنيعه. 

والحقيقة ان قت  اثبا  كان امرا  فة قلب محمدأ ا  يضعه موتو  ا متحةان األهة  

 فة إتباعهأ كما نرا من هذه الحاةاة 

اَنَا اَبُو اْلَعب،اسِ  ِ اْلَحافِظُ َلد، دُ     اَْتبََرنَا اَبُو َعْبِد هللا، اَنَا ُمَحم، ُد ْبُن يَْعقُوَب َلد، ْبُن  ُمَحم،

اَنَا َدِعيُد ْبُن ُعْ َماَن  اَنَا ِعيَسى ْبُن يُونَُس َلد، اَنَا َعْمُرو ْبُن ُزَراَر َ َلد، إِْدَحاَق َلد،

اَن، طَْلَحةَ ْبَن     َعْن ُعْرَو َ ْبِن َدِعيد  األَْنَصاِراِّ َعْن اَبِيِه َعْن ُلَصْيِن ْبِن َوْلَول  
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ا لَقِ  ِ ُمْرنِى اْلبََراِ  رتة هللا عنه لَم، َى الن،بِى، صلى هللا عليه ودل  قَاَل يَا نَبِى، هللا،

ا قَاَل فََعِجَب لَِذلَِك الن،بِىا صلى هللا عليه ودل  َوهَُو  بَِما اَْلبَْبَت َو َ اَْعِصى لََك اَْمر 

إِنِّى لَْ      ي ا لِيَْفَعَ  فََدَعاهُ قَالَ فََخَرَ  ُمَولِّ     قَالَ   . فَاْقتَْ  اَبَا َ     ُ وَم  فَقَاَل لَهُ ِعْنَد َ لِكَ 

. اُْبَعْث لِقَِطيَعِة َرِل   
924
   

فتظاهر انه ل  يُبعث لقطيعةة رلة . ولكنةه قةد اظهةر انةه يسةتند علةى محاربةة ا هة  

 وا با  وقتله . 

وفة نفس معركة بدر قد قت  عمر ابن الخطاب تالهأ كما انه هةو نفسةه يشةهد بةذلك 

"ْد قَتَْلت تالة بيدي اْلَعةاَا ْبةَن ِهَشةاِم ْبةِن اْلُمِغيةَر ِ مفتخرا  "َولَقَ 
925

. وعمةر ابةن الخطةاب 

وهو الخليفة ال انة بعد مول محمدأ هةو موتةو  إعجةاب المسةلمينأ إ  يُلق،ةب بالفةاروق. 

ن إيةاه كوالةد مةن اهة  شخصةياته  ويلقِّنون المسلمين الطوب عن "عبقرية عمر"أ داعلي

فةةة التةةاريخ. ولكننةةة   ارا ان مةةا يُنسةةب لعمةةر هةةو يقةةوم علةةى اي لةةق. فعبقريتةةه هةةة 

ق  لكمةة وفضةيلة مةن بةاقة ادهنمية. فمن يقت  تاله الذي صعد لكة يدافع عن مالهأ هو 

 البشر.   

ن مةن بةارز ابيةه اعاالمعركة فة قت  ابيه. ف المسل  يساه  فة نفس ونرا اَبُو ُلَذْيفَةَ 

 بان ترب ابيه تربةأ كما نقرا فة الواقدي  

ا يُبَاِرُزهُ ... فَ  ِليَن َةَعا إلَى اْلبَِراِز قَاَم إلَْيِه اْبنُهُ اَبُو ُلَذْيفَةَ  َوَكاَن ُعْتبَةُ ْبُن َربِيَعةَ  لَمل

قَاَم إلَْيِه النلفَُر اََعاَن اَبُو ُلَذْيفَةَ ْبُن ُعْتبَةَ َعلَى اَبِيِه َِتْربَة  
926
   

 ابةةُلَذْيفَةَ ان يبارز ابيهأ ولكن دبقه  يره فة المبةارز . فمةا كةان مةن  ابواي اراة 

دعلةت المسةل  الةذي كةان  ألذيفة إ  ان داعد فة قت  ابيه مةن تةول تةرب ابيةه تةربة

ابيه ان يقتله.   شك من ان اثية القرآنية التةة ادةتنزلها محمةد فةة معركةة بةدر قةد يبارز 

 واتةواله شحنت األبنا  المسلمين الشباب ان يسارعوا فة قت  آبائه  واتوته  واعمةامه  

المهمةين وكةان  قةريش كان مةن قةاة  إطاعة "هلل ولردوله". ومعروف بان ُعْتبَةُ ْبُن َربِيَعةَ 

 معروفا  فة فضائله. 

ا اََمَر محمد اَْن يُْلقَْوا فِة اْلقَلِيبِ       َولَم،

ْدِه اَبِة ُلَذْيفَةَ ْبِن أ فَنَظََر محمد فِة وَ أ فَُسِحَب إلَى اْلقَلِيبِ "اُِتَذ ُعْتبَةُ ْبُن َربِيَعةَ 

ُعْتبَةَأ فَإَِ ا هَُو َك ِيب  قَْد تََغي،َر لَْونُهُأ فَقَاَل  يَا اَبَا ُلَذْيفَةَأ لََعل،َك قَْد َةَتلََك ِمْن َشاِْن 

ِأ َما َشَكْكُت فِة اَبِة و  فِة َمْصَرِعِهأ  ِ يَا َرُدوَل هللا، ؟  فَقَاَل   أ َوهللَا، اَبِيَك َشْة  

أ فَُكنُْت اَْرُدو اَْن يَْهِديَهُ َ لَِك إلَى وَ  ا َوفَْضو  لَِكن،نِة ُكْنُت اَْعِرُف َمْن اَبِة َرْاي ا َوِلْلم 

ااْدوِم"
927
. 

لذيفة اراة ان  ابافل  يكن محمد ليسم، ألبة لذيفة ان يحزن على مول ابيهأ ولكن 

بةه. فكةان يعةرف ودار  فودد الحجة لةدتول بعةض الحةزن إلةى قل أيتجنب  ضب محمد

صةفال ديةد . فهة  يُقتة  م ة  هةذا الردة ؟ صةالب ان اباه  و فض  ولل  ولسةن راي و

المجةرمين الةذين تردةوا تلةف محمةد لكةة  اليس ان ابا  م   هذا هو افض  من الصعاليك
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   شك هو افض  من القتلة المسلمين ومن الذي شحنه  فة الكةره والعةدا ويسرقوا قافلة. 

 ك لقت  اثبا .      وتط، 

يوم بدر ومصعب بن عمير قت  اتاه عبيد بن عمير
928
ومعروف بان مصةعب بةن  .

األولىأ ليث تعاهد مم لو  هو الذي اردله محمد إلى المدينة ي ربأ بعد بيعة العقبة عمير

ر  علةى هجةر  محمةد إلةى المدينةة. وادةتعدوا كشةرط ا تفةاق ان يفرتةوا والخز األوس

اادوم على اعضا  القبيلتةين. فكةان عميةر هةو الةذي اردةله محمةد لكةة يصةبغ القبيلتةين 

بصةبغة اادةةوم نسةبة لبنةةوة تلةك البيعةةة. واثن مصةةعب بةن عميةةر يشةير لطبيعةةة اادةةوم 

يلتين إليه وهو إدةوم محمةدأ قةد وتةعه عميةر الحقيقية بقتله اتيه. اي ما ةعا اعضا  القب

إ   إلةهعمليا  امام المم. وهو يدل على ان ما يدعوه المسلمون ودك المجتمعال وهةو "  

مةة لمماردةال عنةف وقتة  تةد النةاس والةبوة هللا ومحمد ردول هللا" هو فة الحقيقة مقدِّ 

ذا مةا يحةةدثأ ان الةةذين التةة يسةةكنون بهةاأ وقةةد تصةة  إلةى ةردةةة التةةآمر لقتة  األهةة . وهةة

يقبلةةون اادةةوم فةةة الغةةربأ نجةةد مةةن بيةةنه  مةةن ينضةة  للقاعةةد  ويتجنةةدون فةةة عمليةةال 

اهةاليه  ويُشةحنون التخريب والقت  تةد شةعبه  وبوةهة  وابنةا  دنسةه . وينفصةلون عةن 

  برول قت  تده .

ْن َتْرَةل  فَتَ  يَا-06  ُكن فِة َصْخَر   اَْو فِة الس،َماَواِل بُنَة، إِن،هَا إِن تَُك ِمْ قَاَل َلب،ة  مِّ

 ُ َ لَِطيف  َتبِير   اَْو فِة اأْلَْرِض يَاِْل بِهَا هللا،  إِن، هللا،

 ااةرالقرآنية ولديث للقمان. فلقمان يقةول بةان هللا يبصةر  اثيةبين هذه  نرا تشابها   

. نقرا فة تا  العروس    ولسان العرب النملة فة الحجر األَيَرل

أ  الذ،رِّ    إنله ليُبِصُر اَاَرَ ديث لقمان" وفة ل وقال ابو عمرو   ...فة الحجِر األَيَرل

وبِة" فا الشديُد الصل األَيَرل  الص،
929
       

 وهنا  لديث آتر للقمان   

ة الحكي  داَل اَباه لقمان فقال  اَراَيت الَحب،ة التة تكون ف "ويروا اَن ابن لقمان

َمْق  البحر اَي فة َمغاا البحرأ فاَعلمه اَن هللا يعل  الَحب،ة ليث هةأ يعلمها 

بِعلمه ويستخردها بلُطفه؛ وقوله فة َمْق  البحرأ اَراة فة موتع الَمغاا من 

البحر"
930
. 

فةةة وقةةت  اليقةةار-لقمةةانالمنسةةوبة للقمةةان هةةة   بةةد ُمضةةافة فةةة صةةحيفة  واألفكةةار

 مودوة  فة العهد القدي أ ليث نقرا   افكارسريانأ وهة تتفق مع  لق من ال

َماِ ؟ " اَْلهَوَُ  َواْلَمْوُل   إِْ  اُْتفِيَْت َعْن ُعيُوِن ُك ِّ َلةٍّ َوُدتَِرْل َعْن طَْيِر الس،

ألَن،هُ هَُو   َمَكانِهَا.هللَاُ يَْفهَُ  طَِريقَهَا َوهَُو َعالِ   بِ  يَقُو َِن  بِآَ انِنَا قَْد َدِمْعنَا َتبََرهَا.

َماَواِل يََرا." )  .(24-20  21 ايوبيَْنظُُر إِلَى اَقَاِصة األَْرِض. تَْحَت ُك ِّ الس،

 وايضا" يَْكِشُف اْلَعَمائَِق ِمَن الظ،وَِمأ َويُْخِرُ  ِظ ، الَْمْوِل إِلَى الناوِر." )ايوب

هَُو يَْكِشُف اْلَعَمائَِق َواألَْدَراَر. يَْعلَُ  َما هَُو فِة   22  2وةانيال  . (22  02

  الظاْلَمِةأ َوِعْنَدهُ يَْسُكُن الناوُر."
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واثيةة  وات، التشابه بين هذه األفكار والفكر  المنسةوبة للقمةان. وبةين فكةر  لقمةان

فة النسخة السريانية هة  السةريان انفسةه  الةذين  القرآنية. فالجسر بين ام ال لقمان اليقار

 اتذوا بعض افكاره  من الكتاب المقدسأ واتافوها إلى نسخة اليقار.

   

َو َ َوْاُمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنهَ َعِن اْلُمنَكِر َواْصبِْر َعلَٰى َما اََصابَكَ -07  يَا بُنَة، اَقِِ  الص،

 ُموِر.لَِك ِمْن َعْزِم اأْلُ  ٰإِن،  َ 

عةة  وهنا نرا ايضا كما فة لك  اليقار  انه يخاطب ابنه. واثية القرآنية نراها ُمجم،

 من عد  اعداة فة الكتاب المقدسأ م    

وا بِوَ اْنقِطَا  ."
أ (َواْنهَ َعِن الُْمنَكرِ ) ِلْد َعِن الش،رِّ " (؛07  5تسالونيكة  0") َصلا

 34")مزمور . اْطلُِب الس،وََمةَأ َواْدَع َوَراَ هَا.(َوْاُمْر بِاْلَمْعُروفِ ) َواْصنَِع اْلَخْيرَ 

اأ(؛ وايضا "04  يَق يُْنِشُئ َصْبر  ْبُر تَْزِكيَة   َعالِِميَن اَن، الضِّ  3  5")رومية َوالص،

()فة نسخ اترا من الكتاب المقدس العدة فة رومية مترد  )والصبر ينشئ 4و

 عزما(

عةةة مةةن عةةد  اعةةداة مةةن الكتةةاب المقةةدس.  هنةةا نةةرا نفةةس اثيةةة القرآنيةةة ولكنهةةا مجمل

التةةة  علةةى ِلكةة  اليقةةار وليةةث ان القةةرآن ينسةةبها للقمةةان. فهةةة بةةو شةةك اتةةافة دةةريانية

 . صارل فة شبه الجزير  العربية تُدعى صحيفة لقمان

 

ْر َتد، َ -01 ا َوَ  تَُصعِّ َ َ  يُِحبا ُك ،  لِلن،اِس َوَ  تَْمِش فِة اأْلَْرِض َمَرل  إِن، هللا،

 ُمْختَال  فَُخور  

  فكر  ان هللا يكره الكبريا  نراها فة اك ر من عدة فة الكتاب المقدس م    

ا اْلُمتََكبُِّر فَيَْعِرفُهُ ِمْن بَ  ب، َعال َويََرا اْلُمتََواِتَعأ اَم، ر والمزم) ِعيد  ألَن، الر،

. اْلِكْبِريَاَ  َوالت،َعظاَ  َوطَِريَق الش،رِّ َوفََ  (؛ 031 6 بِّ بُْغُض الش،رِّ َمَخافَةُ الر،

 (1 03األم ال ) تُ األََكاِ يِب اَْبَغضْ 

  ليقار  اثراميةمن النسخة و

هللا الذي يخفض المرتفع ويرفع  امامان ترفع فتواتع  ارةل "إ ا 

"المتواتع
931
 

 

إِن، اَنَكَر اأْلَْصَواِل لََصْوُل  ة َمْشيَِك َواْ ُضْض ِمن َصْوتِكَ َواْقِصْد فِ -09 

 اْلَحِميرِ 

فةة الةند السةريانة  نةاةان اتتةه بن  اليقارمشتقة بو شك من وصية  اثيةوهذه  

 الم   الساةس و
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فإنه لو انظر بعينيك إلى ادف  واتفض صوتك وتطلع إلى تحت.  أ"يا بنة  

كان المر  يستطيع ان يبنة بيتا بالصول العالة المرتفع لكان الحمار يستطيع 

ان يبنى ةارين فة يوم والد. ولو ان القو  الشديد  )ولدها( هة التة تجر 

 المحراث لكان النير   يفارق كتف الجم ."

لتردمةةة  يةةر ةقيقةةة  هنةةا اكمةة . واثيةةة القرآنيةةة هةةة تلخةةيد إ  ان وصةةية اليقةةار 

 لنفس الم   ا ليقاري.

 

ا  ، يَْجِزي َوالِد  َعن َولَِدِه َوَ  َمْولُوة   -33 يَا اَياهَا الن،اُس ات،قُوا َرب،ُكْ  َواْتَشْوا يَْوم 

ِ َلق   هَُو َداز  َعن َوالِِدِه َشْي  ا ْنيَ  .إِن، َوْعَد هللا، ن،ُكُ  اْلَحيَا ُ الدا ِ فََو تَُغر، ن،ُك  بِاهلل، ا َوَ  يَُغر،

  اْلَغُرورُ 

 الجز  ا ول من اثية مشتق  من دفر لزقيال 

اَلن،ْفُس ال،تِة تُْخِطُئ ِهَة تَُموُل. اَ ْبُن  َ يَْحِمُ  ِمْن إِْاِ  األَِبأ َواألَُب  َ يَْحِمُ  ِمْن 

يِر َعلَْيِه يَُكوُن.إِْاِ  ا ْبِن. بِرا اْلبَارِّ َعلَْيِه يَُكوُنأ َوَشرا  رِّ  (21  01)لزقيال  الشِّ

 اثية القرآنية مولا  من افكار من الكتاب المقدس م    منوالجز  ال انة 

اُْنظُُروا اَْن  َ يَُكوَن اََلد  يَْسبِيُكْ  بِاْلفَْلَسفَِة َوبُِغُرور  بَاِط أ َلَسَب تَْقلِيِد الن،اِسأ 

َوهُُموُم هَذا اْلَعالَِ  (؛ 1  2)كولودة  لَْيَس َلَسَب الَْمِسيِ،.َلَسَب اَْرَكاِن اْلَعالَِ أ وَ 

 َوُ ُروُر اْلِغنَى َوَشهََواُل َدائِِر األَْشيَاِ  تَْدُتُ  َوتَْخنُُق اْلَكلَِمةَ فَتَِصيُر بِوَ اََمر .

 (09  4 )مرقد

 

لُ -34  اَعِة َويُنَزِّ َ ِعنَدهُ ِعْلُ  الس، َوَما تَْدِري نَْفس   اْلَغْيَث َويَْعلَُ  َما فِة اأْلَْرَلامِ  إِن، هللا،

ا اَ ا تَْكِسُب َ د  " .َوَما تَْدِري نَفْس  بِاَيِّ اَْرض  تَُمولُ  م، َ َعلِي   َتبِير    إِن، هللا،

 وعدةين من ردالة يعقوب  وهذه اثية مشتقة من عدة من دفر الجامعة

يِ،أ َو َ َكْيَف اْلِعظَاُم فِة بَْطِن اْلُحْبلَىأ َكذلَِك َكَما اَن،  َك لَْسَت تَْعلَُ  َما ِهَة طَِريُق الرِّ

هَلُ ، اثَن اَياهَا  ("5  00)الجامعة   َ تَْعلَُ  اَْعَماَل هللاِ ال،ِذي يَْصنَُع اْلَجِميعَ 

ا إِلَى هِذِه »اْلقَائِلُوَن  اْلَمِدينَِة اَْو تِْلَكأ َوهُنَاَ  نَْصِرُف َدنَة  نَْذهَُب اْليَْوَم اَْو َ د 

اَْنتُُ  ال،ِذيَن  َ تَْعِرفُوَن اَْمَر اْلَغِد! ألَن،هُ َما ِهَة َليَاتُُكْ ؟ إِن،هَا  «.َواِلَد   َونَت،ِجُر َونَْربَ،ُ 

. أ يَْظهَُر قَلِيو  اُ ، يَْضَمِح ا  (04-03  4")ردالة يعقوب  بَُخار 

األفكار هة نفسهاأ فالسريان الذين قد اتافوا افكارا من الكتةاب المقةدس  نولظ ان

فة العربيةأ قد اتتزلوا اعداةا مةن الكتةاب  أ التة صارل صحيفة لقمانإلى لكمة اليقار

المقةدس بشةك  ملخةدأ ووتةعوا الفكةر . اةة  ان المتةرد  إلةى اللغةة العربيةة قةد صةةا ها 

 هأ فصارل تلك األم ال التة نقلها محمد ربما باك ر اتتصارا . بطريقت

أ والتةة قةد التة هة لكة  اليقةار ا ا  من الوات، ان محمدا  كان يقرا صحيفة لقمان

زاة عليها السريان ام ا   ك ير   مشتقة من الكتاب المقدس. ومن ليةث انةه فةة السةور  قةد 
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م ال هة للقمان. فقد ةلل محمد على المصدرأ الذي راينا بعض هذه اثيةال اعترف ان األ

 .  6هة مطابقة لم   اليقار رق   09م   اثية 

 ولقمان أحيقار وأقوالعائلة محمد 

ائلةةة كانةةت معروفةةة لع اليقةار ألقةةوالالمطابقةةة  هنةا  مةةا يةةدل علةةى ان اقةوال لقمةةان

لديه . وقد دبق وتطرقنا لشعر الزبيةر بةن عبةد  اليفةكانت  محمدأ بدلي  ان صحيفة لقمان

فةة  الزبير ُعرف لقد. انه كان يحوي م و  معروفا  انه من لكمة اليقار محمد ع  المطلب

وينةةزل عليةةه الخلعةةا أ اي المجةةرمين الةةذين تلعةةته   . وكةةان يجيةةر الصةةعاليكقةةول الشةةعر

قبائله أ ورالدا  الصعاليك وشعرائها م   ابو الطمحان
932

. )فةة وقةت  لةق قةد التةوا 

رادةع –محمد مجموعال الصعاليك وادتخدمه  فة لروبةه تةد القبائة  والمةدن العربيةة 

و اي الزبيةرأ كمةا رالدةا  الصةعاليكأ يحةب الشةعر كتبانا النج  األكبر الجز  ال ةانة(. فهة

ويلقيةةه. ونقةةدم هنةةا األبيةةال التةةة يقولهةةا الزبيةةرأ والتةةة مطلعهةةا مةةاتو   مةةن م ةة  لقمةةان 

   المساوي لم   اليقار

 لكيما  و  توصـه مردو فارد إ ا كنت فة لادة 

 فشاور لبيبا  و  تعـصـه وإن باب امر عليك التـوا

فهذا هو قول الزبير"
933
 

إ ا كنةةت فةةة لادةةة )وكمةةا دةةبق و كرنةةا فالشةةطر ا ول مةةن قصةةيد  الزبيةةر وهةةو  

واليقةار. فيقةول  لقمةان ام ةال مةن معةروف   هةو م ة   ( فاردة  لكيمةا  و  توصةـه  مردو

  لقمان  بنه

"يا بنة   ترد  ردو  داهو فإن ل  تجد لكيما أ فكن ردول نفسك"  
934
 . 

وهةو م ة   .فةة النسةخة السةريانية اليقةارلم ة   ق و كرنا مطابق  وهذا الم   كما دب

   39رق  

وإن كنت لترد  داهو فاألفض   أ)ردو ( لكيما و  تُوِصه ارد  أ"يا بنة

 ان تذهب انت بنفسك"  

 فة النسخة السريانية   اليقاروايضا لم   

أ إ ا اردلت الحكي  فة ل ادة فو توصه ك يرا  ألنله يقضة لادتك كما "يا بنةل

و  ترد  األلمق ب  امِض انت واقِض لادتك" تريدأ
935
 

التةة  اليقةار ام ةالكان يعيش فة بي ة عائلية فة اطو  علةى  ا  ان محمدمما يكشف 

ب ومنسةوبة للقمةانأ ا  مودوة  فةة مجلةة لقمةانوكانت  أكانت فة منطقة مكة دة  الُمعةر،

 اصةلهاالتةة  األم ةاليقةول  -وهةو الزبيةر بةن عبةد المطلةب-محمةد  كةان عة  فةإ ا ليقار. 

فةةة مكةةة وفةةة عائلةةة ُمماَردةةة  األم ةةالعةةاة  دمةةع كانةةت ليسةةت عربيةةةأ فةةو نسةةتغرب ان 

ليقةارأ فهةذا يةدل فةة النسةخة السةريانية   األقة علةى  ومن ليث ان الم   مودوة   .محمد
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. كما دبق وبينلنا انها تعوة للقرن ال انة اادومةعلى ان النسخة السريانية دابقة للعصر 

 الميوةي.  

   ليقار الذي يعوة للقرن الخامس قب  الميوة اثرامة األص هنا  م   فة و

كان تكن اراارا أ و  تنطق بكلمة قب  ان تفكر بهاأ  ن لك  م بنةأ   "يا     

آ انا . راقب فمك ل و يكون دبب هوكك. ما تسمعه اقف  عليه صدر أ  ن 

من القفد فانه يعسر عليك ان تقبض عليه اانية.  افلت إ االكلمة كالطائر 

ان فخل الف  اشدل تطرا  من  إ أ ألتيكفمكأ بعد  لك تقدم نصيحة  ادرار الصة

فخ الحرب"
936
   

 ام ةةالفةةة  ايضةةاالتةةة نراهةةا    لقمةةانيكةةرر نفةةس فكةةربةةن ابةةة طالةةب ونةةرا علةةة 

   اليقار

 بنه  يا بنة إن من الكوم ما هو اشد من الحجر. وانفذ من وتز  وقال لقمان

اابر. وامر من الصبر. والر من الجمر. وإن القلوب مزار  فازر  فيها طيب 

ت بعضه. وقال علة  ما لبس هللا دارلة فة الكوم. فإن ل  ينبت فيها كله نب

لصن اواق من اللسان. األدنان اماه والشفتان من ورا   لك. واللها  مطبقة 

عليه والقلب من ورا   لك. فاتق هللا و  تطلق هذا المحبوس من لبسه إ  إ ا 

امنت شره
937
 . 

مشةابه نولظ بان لبس الطير الجارل فة لصن اواق مةن اللسةان. وهةة التشةبيه ال

و  بةد ان  . وواتة، ان م ة  علةة متصة  بادة  لقمةانالتة دةبق و كرنةا.  اليقارلحكمة 

م ةة  اليقةةار مةةن النسةةخة اثراميةةة قةةد عبةةر او  إلةةى النسةةخة السةةريانيةأ اةة  العربيةةة فةةة 

دةتطا  ان يتةذكر منةه. ومةع  لةك فةان أ اة  قةد،م علةة  الفكةر َ بادةلوبه ومةا اصحيفة لقمةان

 الفكر  الرئيسية للم   األصلة واتحة فة كلمال علة.  

 تعابير محدة  م   قول لقمان  طالب من صحيفة لقمان ابةوهنا  نق  علة بن 

بِر" "وفة لديث لقمان    اَكلُت الَمقَِر واَكلت على  لك الص،

 ويقول ابن منظور 

بِِر والَمقِِر" بُِر وَصبََر على اَكله. وفة لديث علةل  اََمرا ِمَن الص، "الَمقُِر  الص،
938
  

    وابن ااير يكرر الم   ويحدة ان لديث علة مشتق من م   لقمان

بُِر وهو "فة لديث لقمان بر الَمقُِر الص، هذا  اكلُت الَمقَِر واطَلُْت على  لك الص،

بِر وَصبََر على  الدوا  الُمرا المعروُف واْمقََر الشةُ  إ  اَمر، يريد انه اَك  الص،

بِر  اْكلِه. بِر وليس به. ومنه لديث علةل اَمرا من الص، وقي  الَمقِر  شة  يُشبه الص،

والَمقِِر"
939
. 
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 والخلق  خرافات صحيفة لقمان

ترافةةة عةةن الخلةةقأ   شةةك مصةةدرها    لقمةةانهنةةا  فةةة اثيةةة العاشةةر  مةةن دةةور

أ من ليث ان السور  كلها تختد بافكار ماتو   من لقمان. فاثيةة الرابعةة صحيفة لقمان

ينص، لقمةان ابنةه ان يقةي  الصةو . وفةة اثيةة  07تمدل الذين يقيمون الصو . وفة اثية 

موتةو  الخلةقأ يتبعهةا رادةا فةة اثيةة ال انيةة عشةر قولةه العاشر  والحاةية عشةر نةرا 

"واتينا لقمان الحكمة". فالسور  كلها افكار لقمانية متصلة. تحةوي افكةارا عةن كيةف تلةق 

 هللا السما  واألرضأ ا  تحوي ِلكما  قد عللمها لقمان  بنه. و  شك هة ترافال دريانية

أ فصةارل صةحيفة لقمةانأ لقا للند اثرامة لحك  اليقارومانوية وعربية قد اتيفت  

التةة راينةةا ان عائلةةة محمةةد كانةةت تدردةةها وتستشةهد بحكمهةةا. واثيةةة العاشةةر  مةةن دةةور  

 لقمان تقول     

َماَواِل بَِغْيِر َعَمد  تََرْونَهَا ْ  َوبَث، َواَْلقَٰى فِة اأْلَْرِض َرَواِدَة اَن تَِميَد بِكُ  .َتلََق الس،

َماِ  َما   فَاَنبَْتنَا فِيهَا ِمن ُك ِّ َزْو   َكِري    .فِيهَا ِمن ُك ِّ َةاب،ة    .َواَنَزْلنَا ِمَن الس،

وفكةةر  ان  والروادةةة التةةة تلقهةةا "هللا" لكةةيو تميةةد األرض بالنةةاس هةةة الجبةةال.

ن وررس يصةول الفاألرض قد باتت تميد بالخليقة بعد تلقهةا هةة فكةر  اصةو زراةشةتية. فة

يسةةكن بحسةةب  لةةدات عنةةد بدايةةة الخليقةةةأ ليةةث ان إلةةه الشةةر اهريمةةان ازمةةةان هنةةا  

هةةا المي ولوديةةا  تحةةت األرضأ  ولةةذلك فانةةه قةةد هز،
940

لةةةه إ . ولقةةد عةةالج اهةةورا مةةازةا

فبعةد  الخليقة  من تول تلق الجبةال. اهتزاز ا رض بعد  لك الهجوم فة بد  ةشتيةاالزر

مرادةةةة ابتةةةت  اونمةةةت كاوتةةةاة وصةةةارل بم ابةةةة عقةةةد  أفةةةة ا رضى الجبةةةال ان القةةة

األرض
941

م لنةا. والجبال فة المي ولوديا الهندية هة لت بيةت األرض مةن ا هتةزاز.   ويقةدِّ

 أللجبةال باألدةه  اثلهةةتةرب الةد  ادةطور  Mahabharata السفر الهندودة المدعو

األمةر  .أ وصارل تميداردائهافة ك   األرض تزعزعتونتيجة لذلك  .ا دعلها تهربمم

 إلةةى األرضولةة  تعةةد الةةذي دعةة  اثلهةةة ان تعمةة  دةةوما  مةةع الجبةةال وتتصةةال، معهةةا. 

مواقعها كاوتاة إلىادتقرارها إ ل بعد عوة  الجبال 
942

   .   

رادةة واوتةاة لت بيةت واشتركت المي ولوديا العربية زمن محمد فة رالية الجبال كم

 بةاقوال إعجابةهابةدا محمةد  األرض. من الذين تاار به  محمد نةذكر قةس بةن دةاعد . لقةد

محمةد فةة  اةعةا قس بن داعد  واعلن عن دماعه لةه وتةاااره بةهأ و لةك فةة فتةر  دةبقت 

. وبةين اقةوال قةس هنةا  عبةارال عةن فةة النبةول  اةعائةهالنبو . وبقة يستشهد باقواله بعةد 

كمردا  لمرض لت بيتها الجبال
943
. 

تكةةرر نفةةس الخرافةةة الشةةرقية مةةن ان الجبةةال ت بةةت األرض.  ونةةرا صةةحيفة لقمةةان

وهة الفكر  التة تبناها محمةد فةة دةور  لقمةان. ان كة  الةذين تبنةوا فكةر  ت بيةت األرض 

 بالجبالأ كان بسبب إيمانه  بودوة كائن تحت األرض يهزها او يحملها.  

قةةرآن هنةةا   كةةر لحةةول يحلةةف بةةه "هللا". وهةةو بحسةةب محمةةد والصةةحابة وفةةة ال

 الذي وتع "هللا" األرض عليه.  الحول
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القلة ". وال"ن" هةو مختصةر "محمد فة دور  القل  يجع  هللا يحلف فة ال "ن" وف

 أمواقةع اتةرا قد ادتخدم القةرآن تعبيةر "النةون" كةالحول فةة إ . للنون الذي هو الحول

وتسمية السةور  بةالقل  هةة تسةمية متةاتر  تخةالف . 17واثية  20دور  األنبيا  اي  م   

اها محمةةد. ففةةة لةةديث لمحمةةد نةةراه يسةةمة السةةور  "بنةةون والقلةة  " التسةةمية التةةة دةةمل
944
 .

وللفةةان هللا بحةةرف مجةةرة امةةر لةةيس لةةه معنةةى. لمةةا ا ُدِعةة  هللا ان يحلةةف بحةةرف النةةون 

و يره من تير  مفسري القرآنأ فسلروا اداس  لةك الحلفةان كمةا  بن عباسوالقل . ولكن ا

    نرا فة الطبري

" فخلق هللا األرض على لول والحول هو النون الذي  كر هللا عز ود  فة 

 فتزلزلتفاتطربأ  اي دور  القل  ... فتحر  الحول -القرآن ن والقل  

فذلك قوله  األرضأ فاردى عليها الجبال فقرلأ فالجبال تفخر على األرض

محمد من دور   دا  ستشهِ مُ  -روادة ان تميد بك   األرضتعالى "والقى فة 

"05النح  
945
  . 

فهو ليس للفانا  بحةرف و  بحةول عةاةيأ ولكةن بحةول عظةي  قةد وتةع هللا عليةه 

 لزلت األرضأ ف بت هللا األرض من تول الجبال.تز األرض. وعندما اتطرب الحول

الحامةة  لةةمرض  لةةدي ا لمحمةةد رواه الضةةيا  والحةةاك  بةةان الحةةول ويةذكر ا لودةةة

ادةةمه اليْهمةةول
946
 المي ولوديةةاكمةةا راينةةاه فةةة لةةديث محمةةدأ مشةةتق  مةةن وادةة  الحةةول . 

". وتُةةدعى ايضةةا هةةة "الروهةةة فملكةةة الظةةوم فةةة المندائيةةةالشةةرق اودةةطية فةةة زمانةةه. 

بةةان الملنةةث مةةن "هيةةواث" يعنةةة "ليةةوان" )فةةة  كةةورل روةولةةف". ويقةةول "هيةةواث

(أ ليوتةةةااثراميةةةة  ليةةةوا
947

تةةةدعى  يقيةةةة. ويقةةةول ايضةةةا بةةةان مملكةةةة العةةةال  السةةةفلة الفين

"لةةول"
948

أ . والجةةدير بالةةذكر بةةان ابةةن الروهةةة ملكةةة الظةةوم فةةة المندائيةةة يُةةدعى اور

"ويُسمى ايضا "هيواث نمروس
949

. ومن ليث ان "هيواث" او ليةوان فةة اثراميةة هةو 

المندائيةة م ة  كتةاب ليوتاأ ولةذلك ادةمه فةة اثراميةة "ليوتةا نمةروس". وتصةفه الكتةب 

انةةه يحمةة  علةةى ظهةةره العةةال    Diwan Abaturةيةوان ابتةةور
950

. مةةن هنةةا نةةرا هةةذا 

 هو يحم  األرض.  –ليوتا  –الحيوان 

نمةةروس" قةةاةر  ان يهةةز محةةور  " او "ليوتةةانمةةروس والتنةةين هةةذا المةةدعو "هيةةواث

الرئيسة كنزا ربا مندائييناألرضأ كما نرا من كتاب ال
951
. 

فةةة القةرآنأ فةةة ترافةةة ت بيةت األرض بالجبةةالأ يكشةةف  ففةة اشةةترا  اقةوال لقمةةان

 فةة قد لول ترافال شرقية متنوعةأ قد اتيفت إلى ِلكة  اليقةار على ان صحيفة لقمان

 وقت  لق. فاصبحت الصحيفة  نية  بخرافال كانت تجد عند الجاهليين قبو  .      

 وصحيفة لقمان  والمصادر المانوية صخرة لقمان

عةن كيةف  .مصةدره محمةدأ يمكةن ان يكةون محمةد فةة لةديث اصةحابلقد ادتشهد 

ز بينها عناصر اُعتبرل نميِّ  .تراُلملت من لولأ والحول ُلم  من عناصر ا األرض

عنةد دةكان مةا بةين  األولةى االهةة –القةدامىأ م ة  المةا   األودةكلهة من دةكان الشةرق آ
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 -ملدةس الديانةة المانويةة -ومو . ونحن نعلة  ان مةانة الالنهرينأ والصخر أ مو  لمل 

فة هةذا الحةديث يقةف  المو  الحام  للك و. مو  على محمو   والكون  األرضدع   قد

على صخر   "والملك علةى صةخر أ والصةخر  فةة الةري،أ وهةة الصةخر  التةة  كرهةا 

 الذي يجعلنا ان نعتقد بان صحيفة لقمةان . األمرليست فة السما أ و  فة األرض" لقمان

 لهذه المعلومال الخرافية. وهذا هو ند الحديث هة المردع الحقيقة 

أ وعن ردول هللا .... وعن ابة مالك عن ابن عباس اصحابمن  اناس"وعن 

مر  الهمدانةأ وعن ابن مسعوة فة قوله تعالى )هو الذي تلق لك  ما فة 

( قال  إنل هللا عز األرض دميعا  ا  ادتوا إلى السما  فسواهن دبع دموال

ود  كان عرشه على الما  ول  يخلق شي ا  مما تلق قب  الما أ فلما اراة اْن 

ا   .فسما عليه فسماه دما  .يخلق الخلق اتر  من الما  ُةَتانا  فارتفع فوق الما 

فة يومين يوم  ايبس الما  فجعله ارتا  والد أ ا  فتقها فجعلها دبع ارتين

فخلق األرض على لولأ والحول النون الذي  كره هللا  .أللد ويوم ا انينا

والحول فة الما  والما  على ظهر . والقل (تعالى فة القرآن فة قوله )ن 

أ خر أ والصخر  فة الري،والصفا  على ظهر ملكأ والملك على ص .صفا 

فتحر   . فة األرضليست فة السما أ و  وهة الصخر  التة  كرها لقمان

فالجبال  .فاتطربت وتزلزلت األرضأ فاردى عليها الجبال فقرل الحول

تفخر على األرضأ فذلك قوله تعالى  )ودعلنا فيها روادة ان تميد بك ("
952
.  

كيةةف ُتلقةةت  الصةةاب ية الجةةز  ا ول مةةن الحةةديث هةةو تحةةت تةةااير األفكةةار المندائيةةة

السةموال مةن تةول تك يةف بخةار المةةا  الصةاعد مةن المةا  األوليةة. واألرض مةن تةةول 

تك يف المةا  الباقيةة. وان هنةا  دةبعة ارتةينأ ارتةنا هةة األولةى. الفكةر  التةة تركةت 

 تاايرها على القرآن. كما اثية 

ُ ال،ِذي َتلََق َدْبَع َدَماَوال  َوِمَن اأْلَْرِض ِم ْ  ُل اأْلَْمُر بَْينَهُن، لِتَْعلَُموا اَن، هللا، لَهُن، يَتَنَز،

ا َ قَْد اََلاطَ بُِك ِّ َشْة   ِعْلم  َ َعلَٰى ُك ِّ َشْة   قَِدير  َواَن، هللا،  65)دور  الطوق اي  هللا،

 02 )  

  ويقول السيوطة عن هذه الصخر  الحاملة للمو  الحام  الك 

قال  التةالصخر   وهة أكغلظ السما  واألرض"ا  تلق هللا تعالى صخر   

صخر ( اثية واد   فةلبة من ترةل فتكن  م قال بنه )انها ان تك  لقمان

الصخر  صيخور"
953
. 

الصةةخر  التةةة  كرهةةا القةةرآن فةةة قةةول لقمةةان بانهةةا المسةةعوةي ايضةةاويقةةول 
954

  .

   السيوطة ايضاويقول 

  "واتر  ابن ابة لات  عن السدي فة قوله تعالى  )فَتَُكن فة َصخَر  ( "لقمان

" قال  هذه الصخر  ليست فة السموال و  فة األرضأ هة تحت دبع 06

قائ " و عليها م ارتين
955
. 

لةخأ هذه األفكار الخرافية عن لم  الكون واألرضأ وموتو  الصخر  والمو  ا

كانوا يعتبرون الكتب العبرية الخرافيةة  ومن ليث ان المانويينمتشابهة مع افكار مانوية. 

وا قةةد تبنلةةو بةةد انهة  وكةةانوا يضةيفون عليهةةا بعةض ترافةةاته . فة أوا بوكريفةا انهةةا قانونيةة



 390 لقمان

 

  جانية ليست للبيع()نسخة م 

 

ربيةة. فهنةا  تةااير لقصةة عةوه فةة شةمال شةبه الجزيةر  العأ ووزل ايضةا اليقارك  كتاب لِ 

 Jewish Lore in فةة كتابةه John Reevesالبالةث و. على الكتابال المانويةة اليقار

Manichaean Cosmogony المبةةاةئ  علةةىالةةذي يبحةةث فةةة تةةااير الكتابةةال اليهوةيةةة

المةذكور فةة  ا نتباه للتشابه الكبير بين شخصية دلجةامشيلفت المانوية عن نشا  الكونأ 

فةةة النسةةخة  اليقةةاروبةةين شخصةةية  -نسةةخة منةةه الةةذي قةةد نسةةخ مةةانة –كتةةاب الجبةةابر  

اثراميةةةة
956

ويحملوهةةةا  ايستشةةةهدون بهةةةيقتبسةةةون مةةةن هةةةذه الكتةةةبأ و . فكةةةان المةةةانويون

 . آلهته وينشروها ككتب مولا  من 

نتيقن بان هذا الحديث المنقةول  أمن دهة لم  الكون وعندما نقارن افكار المانويين

ااتافةأ التة نرد، من هذه  هو مشتق   -وابن مسعوة م   ابن عباس-محمد  اصدقا من 

التةة صةةارل تُةدعى فةة شةةبه  أاليقةارصةةحيفة بةان المةانويين قةد اتةةافوها إلةى نسةخته  ل

 . مجلة لقمان اوالعربية بصحيفة الجزير  

بان هنةا  اةوث صةخرال كبيةر  موتةوعة فةة العةال  الخةاردة ويدلعة مانة
957
.  

ة  لمحمو األرضان هنا  اوث ارتين تحت  ايضاويدلعة  الأ على راس المو  الحمل

ولكن يضع الحمال قدميه على ارض اترا
958

حةديث الفةة . فهةة تعةاةل فكةر  الصةخر  

محمةةد التةةة يقةف عليهةةا المةو  الحامةة  لكةة  شةة أ والتةةة بحسةةب المنقةول مةةن اصةحاب 

والتةةة بحسةةب المحةةداين . محمةةد هةةة الصةةخر  التةةة تحةةدث عنهةةا لقمةةاناصةةحاب لةةديث 

مةن دةور   06المسلمين مودةوة  تحةت األرض السةابعة. مةن هنةا قةول القةرآن فةة اثيةة 

ان يةةاتة بحبةةة الخةةرةل دةةوا  كانةةت فةةة صةةخر  او فةةة السةةموال او لقمةةانأ ان هللا قةةاةر 

. او  تلةك الصةخر  التةة هةة المي ولوديةااألرض. انها تعكس اوث ابعةاة كونيةة بحسةب 

مودةوة  تةار  الكةون. وفةة الاةيةث اصةحاب محمةد  ابعد من األرض ألنها فة المانوية

ل. واال ةةا األرض. ممةةا يةةدل ان تلةةك الصةةخر  هةةة تحةةت األرض السةةابعة. واانيةةا السةةموا

 ليست فة السموال و  فة األرض.

المةانوي عةن تنةاةق مةا   The Kephalaia Of The Teacherويتحةدث دةفر  

األرتةينلامة   اقةدامتص  لتةى 
959

محمةد مةن ان فةة دلسةلة اصةحاب أ ربمةا ان فكةر  

. وهنةةا نةةرا انةمةةن كةةوم مةة ان اصةةلهاهنةةا  مةةا  فةةة صةةفا   العناصةةر الحاملةةة لةةمرض

تةت فةة شةمال العربيةة  اليقارالتة هة لك   ان صحيفة لقمان إمكانية تنقةي،  إلةىقد تعرل

    .مانوي

 خاتمة الموضوع

هة لك  اليقارأ التة  أ وان صحيفة لقمانهو اليقار ل  يكن محمد يعرف ان لقمان

كانت معروفة  فة األديال التة دبقته. وكان الناس فة ديله يظنةون بةان اليقةار شخصةية 

ويهوةيةة  تاريخية وانه لكي   ُمعطى لكمة من هللا. وكانت هنا  بعةض دماعةال دةريانية

ة مولةا  مةن هللا. وكةان كحكمة إلهي اليقار-لقماناتافة للمانويين الذين قد اعتبروا مجلة 

محمةد يهمةةه ان يجمةع فةةة قرآنةةه كة ، مةةا اُعتبةر فةةة شةةمال شةبه الجزيةةر  العربيةة انةةه هةةام  
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ةةولى مةةن هللا او اثلهةةة. فةةو يُةةرا ان قرآنةةه نةةاقد  مةةن اي دهةةةأ دةةوا  يهوةيةةة او  وم 

 دريانية او مانوية او صاب ية. 

مةن ترافةال شةائعة فةة  ونستطيع ان نتاكد من مي  محمد هذا فةة اقتبادةال اتةرا

رها السةريان  زمانه. فم و  كانت هنا  ترافال مصدرها المنتح  لكلس نيس وتبناها وطول

عن اطراف األرضأ وبنا  ا دةكندر دةدا قةد دةجن بةه دةو  ومةادو  ثتةر األيةام كمةا 

ر كلمةة هللا فةة األرض. دبق وراينا. الذين دعلوا ا دكندر شخصا  تقيا  يعم  لروبةا  لنشة

أ واةتة   لةك فةة قرآنةه. مةع ان ا دةكندر هةو مةن اك ةر  ظن محمد ان ا دكندر هو نبةة 

ع ك ، بوة قد التلها ان تكرم آلهتها.   الشخصيال التاريخية تعللقا  باألصنامأ وكان قد شج،

مةة فهنا  فة القرآن تجميع لما كان ُمعتبرا  من مجموعال دا دة زمن محمد انه كل

هو م ال وات، لكة  مةن يريةد ان يتاكةد مةن  اليقار -انبيا  ولكما  قد اقامه  هللا. ولقمان

 هذه الحقيقة.      

هة على األ لب ِلك  علمانيةأ آتية من تجميع مةن ام ةال  و  شك بان ام ال اليقار

.م. لذا هة تاليةة مةن الرولانيةة. لشعوب وانية زمن الكاتب العبري فة القرن الخامس ق

وقد اتاف عليها السريان فة القرن ال انة بعد الميوة وفة القرون الولقةة بعةض ام ةال 

. من الكتاب المقدس. والقرآن قد التوا بعضا من هذه األم ال كما راينا فةة دةور  لقمةان

صة  الكتةاب المقةدس فةة دةور  فكيف يمكن لهذه األم ال ا ليقارية وبعض األم ال من ا

لقمان ان تح  مكان الحكمة االهية التة اولى بها هللا فة العهد القةدي  فةة ادةفار الحكمةة 

دةليمان. وهةة إصحالا فة دفر األم ال الذي معظمه قد اولة إلى  30األةبية ؟!. فهنا  

 23دة كما فةة ا صةحال ال ةامن وعة األزلةتحوي نبوال عظيمة عن المسي، كحكمة هللا 

 أفةة تخطةيك الكةون األقةاني وةوره فة هللا الوالد الم لةث ". ُمْنُذ األََزِل ُمِسْحُت ُمْنُذ اْلبَْد ِ "

  27العدة  كما فة

ا َرَدَ  َةائَِر   َعلَى َوْدِه اْلَغْمرِ " َماَواِل ُكْنُت هُنَاَ  اَنَا. لَم، ا اَب،َت الس،  "لَم،

تول رد  ةوائر هةة مةدارال للمجةرال  اي ان اثب السماوي قد تطلك الكون من

والنجومأ وهة الفكر  العلمية لكون قائ  على مدارالأ بعكس فكر  القرآن كما دا ل فة 

 عد  دورأ عن السما  انها دبعة طبقال كبناية كما نرا فة دور  الُملك 

نِ  ال،ِذي َتلََق َدْبَع َدَماَوال  ِطبَاق ا ـٰ ْلَم ا تََرٰا فِة َتْلِق الر، فَاْرِدِع  .ِمن تَفَاُول   م،

 (3  67)دور  الملك آي  اْلبََصَر هَْ  تََرٰا ِمن فُطُور  

المقصةةوة ان هةةذه الطبقةةال متسةةاوية  ولةةيس فيهةةا شةةقوق. وهةةة فكةةر  بنايةةة بسةةبعة 

طبقالأ يعيش فة ك  والد  نو  من الملمنينأ كما نرا فة معرا  محمةد. وهةة اصةو  

اينةةا فةةة دةةور  الطةةوق عةةن دةةبعة طبقةةال للسةةما  ية. وايضةةا م لمةةا رصةةمةةن افكةةار  نو

الماتو   من المندائيينودبعال ارتين وارتنا هة العليا. الفكر  
7

  . 

                                                 
ارتينأ  لهيب  زيواأ المدعو منه   لقا بجبري أ  بخلق دبعة  تنسب ا دفار المندائية  - 7

ويقول انه نصب عليها دبع   .) فة بعض النصوا هة امانية ارتين( ارتنا هة العليا
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اعةةون عةةن ةور المسةةي، فةةة تلةةق الكةةون "ُكْنةةُت ِعْنةةَدهُ  31كةةذلك هنةةا  فةةة العةةدة 

يعمة أ فةان المسةي، األزلةة (. اي مهما تطلك هللا الم لةث األقةاني  ان 31 1)ام ال "اَصانِع

قاني  هللاأ قاةر ان يخلق تلك األبعاة الُمخط،طة. ونفس العدة يةتكل  عةن المسةي، اكوالد من 

 انه لذ  هللاأ وموتو  الشركة الرولية األزلية هلل.

مةةن دةةفر األم ةةال هنةةا  اعةةون عةةن شخصةةية هللا الوالةةد الةةذي  31وفةةة ا صةةحال 

 قانيمه ايحوي فة دوهره 

ا اَُدورَ  َكوَمُ " ُدِ  إِلَى إِي ِي ِي َ اْبِن ُمت،قِيَِة َمس، اَل . َوْلُة هََذا الر،   . إِلَى إِي ِي ِيَ  َواُك،

َولَْ  اَْعِرْف َمْعِرفَةَ  َولَْ  اَتََعل،ِ  اْلِحْكَمةَ . إِنِّة اَْبلَُد ِمن ُك ِّ إِْنَسان  َولَْيَس لِة فَْهُ  إِْنَسان  

وِس. يَ، فة ُلْفنَتَْيِه؟ َمن َصر،   اْلقُدا َماَواِل َونََزَل؟ َمن َدَمَع الرِّ َمن َصِعَد إِلَى الس،

اْلِميَاهَ فة اَْوب ؟ َمن اَب،َت َدِميَع اَْطَراِف األَْرِض؟ َما اْدُمهُ َوَما اْدُ  اْبنِِه إِْن 

ِ نَقِي،ة . تُْرس  هَُو لِْلُمْحتَِميَن بِِه.ُك ا َكلَِمة  مِ  َعَرْفَت؟  . (5-0  31 )ام ال َن هللا،

"أ اعلةن انةه قبة  َمْعِرفَةَ اْلقُداوسِ فبعد ان قد،م ادور شخصيةَ هللا فة ولدانيته بقوله "

هللا فةةة  لةةك االةةه الوالةةد كةةان دةةاهو . اةة  اعلةةن عةةن األقنةةوم  اقةةاني ان ينةةال إعونةةا عةةن 

 لك االه وهو اثبأ وعن األقنوم موتو  المحبةة فيةه وهةو ا بةن األزلةة.  الُمخطِّك فة

إ  فكر  الولدانية عن هللا نستطيع ان نشتقها مةن الفلسةفة ومةن التامة  فةة عظمةة الكةونأ 

ولكنها ليست معرفة  كاملة  فة شخصية هللا الحقيقةةأ إ  الولدانيةة هةة صةفة مةن صةفاته. 

ف هويته الحقيقي  ة للنفس. و  تله  النفس للعوقة الرولية معه.ولكنها   تعرل

هذا من دهة بعض النبوال فة دةفر األم ةال. والسةفر فةة مجمةو  إصةحالاتهأ اي 

مةةع ظةةروف الحيةةا  إصةةحالاأ هةةو  تيةةر   عظيمةةة  مةةن هللا فةةة كيةةف نعةةيش ونتعامةة   30

  015وعدة 009فة الحيا أ كما يقول المزمور  ألردلناالمختلفة. وهة درا  

 .َرا   لِِرْدلِة َكوَُمَك َونُور  لَِسبِيلِةدِ   

                                                                                                             
 رادع نصوا كنزا ربا -التة كانت تحك  العوال  السفلية  ا لهة السومرية م   -موئكة كاملين 

وهنا   "  تاصة به .. والعال  السفلة يمتلك مياه دارية "برةنة 313ا  05ا يمن الجز  

. انهارأ ليث بها الى عوال  ا رض السفلى أ اه  الشخصيال النورانية عنده أةمنداةهيرللة 

م   شجر   مر   ا شجار فة تلك ا رتين . وبعض تدل على عوال  مرتبةالمندائية  نصواالو

  .القرانية الزقوم

هار تجري فة عوال  ا رض السفلى. ويصف دكان عن ان 71ا  3ا يمن  ويتحدث كنزا ربا 

عنه  فة  -مرد  الحيا  عند الصاب يين- العوال  السفلى بان بينه  اشرارأ ا  يتحدث منداةهية

رللته الى ا رتيين السفلى قائو  "شاهدل المتمرةين ا شرارأ كيف ه  يرتدون دول الشرأ 

وبحسب راي رةولف عن الميا  التة تجري فة العوال  ".  بخبث تد ملكول النورويخططون 

السفلية وتركيب الحيا  فيهاأ انها ماتو    من تصورال دومرية دامية قديمةأ رادع النشل 

. ولقد وُتع عال  الظوم كإلدا طبقال العال  السفلة  69ا  والخلق فة النصوا  المندائية

رادع )وا عن انوا  الكائنال والبشر التة تعيش فة العوال  السفلية السبعة. وتذكر بعض النص

. كذلك فان بعض تلك العوال  ليث يسكن (2أ 0وكنزا ربا ا يمن  277ا  02كنزا ربا ا يمن 

. وهة ما تشبه ا شرار "طع  اشجاره  كطع  الس  والمرار  وعصيره  يشبه النفك والزفت "

 موصوفة من محمد فة دور  الصافال.ال شجر  الزقوم
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 22مزمةورا معظمهةا لةداوةأ تحةوي عشةرال النبةوال. فمة و مزمةور  051وهنا  

 . ومن بين نبوال هذا المزمور يصف المسي، وهو دالس على الصليب

. َدَماَعة  ِمَن األَْشَراِر اْكتَنَ  .ألَن،هُ قَْد اََلاطَْت بِة ِكوَب   فَْتنِة. اَقَبُوا يََدي، َوِرْدلَة،

. ُدوَن فِة، يَْقِسُموَن اِيَابِة بَْينَهُْ أ َوَعلَى  اُْلِصة ُك ، ِعظَاِمةأ َوهُْ  يَْنظُُروَن َويَتَفَر،

 (01-06  22)مزمور  لِبَاِدة يَْقتَِرُعوَن.

ن إيةاه وهذه النبو  قةد تمةت بحةذافيرها. فبعةد ان اقبةوا يةدي وردلةة المسةي، واتةعي

ايةةاب المسةةي، مقتةةرعين عليهةةا. فنقةةرا فةةةة  أ قةةد اقتسةة  الجنةةوة الرومةةانعلةةى الصةةليب

   ا صحال التادع عشر من انجي  يولنا

ا َكانُوا قَْد َصلَبُوا يَُسو َ  أ لُِك ِّ أ اََتُذوا اِيَابَهُ وَ اُ ، إِن، اْلَعْسَكَر لَم، َدَعلُوهَا اَْربََعةَ اَْقَسام 

ا ُكلاهُ  ا. َوَكاَن اْلقَِميُد بَِغْيِر ِتيَاطَة أ َمْنُسود  ا. َواََتُذوا اْلقَِميَد اَْيض  َعْسَكِريٍّ قِْسم 

 ، لِيَتِ «.  َ نَُشقاهُأ بَْ  نَْقتَِرُ  َعلَْيِه لَِمْن يَُكونُ »فَقَاَل بَْعُضهُْ  لِبَْعض   ِمْن فَْوُق.

هَذا فََعلَهُ «. اْقتََسُموا اِيَابِة بَْينَهُْ أ َوَعلَى لِبَاِدة اَْلقَْوا قُْرَعة  »اْلِكتَاُب اْلقَائُِ  

 اْلَعْسَكُر.

 والمزامير تولة لإلنسان فة عظمة هللا واهمية الفرل به وعباةته.   

لي  فةة األدفار األةبيةة فةة الكتةاب المقةدسأ وهةو يُعتبةر كةد الدودفر الجامعة هو 

 هو فريد فة معالجة موتو  األل .  فلسفة الحيا أ وتجناب مغرياتها. ودفر ايوب

فبعض الجم   ليقار فة القةرآن   يمكةن لهةا ان تحة  مكةان هةذا الكة  العظةي  مةن 

لكمة هللا وإرشاةاتهاأ كما هة فة األدفار األةبية فةة العهةد القةدي . اتةافة لكونهةا ام ةال 

فة شخصية ترافية ل  تودد فة التاريخأ فهةة امةر تيةاِل شةخد  يهةوةي  عةاش  مرتبطة

فة القرن الخامس ق.م. دعلها فة قصة ترافيةأ كما دبق وراينةا. فادةتخدام محمةد لِحكة  

ة أ هةو ت بيةت لحقيقةة ان محمةدا  كةان ادةيرا  لل قافةالذي فة ديله كةان يُسةم،ى لقمةان اليقار

فكة  كتةاب  كةان  المنتشر  فة ديلهأ وبدون فه   وتمييز  لمدفار الحقيقيةة الُموَلةا  مةن هللا.

منتشرا  فة شبه العربية وك  ترافة كان لها روا أ كانت تُرا منةه كمصةدر للقةرآن. فقةد 

اراة ان يلدةس ةيانةة  مبنيةة  علةى ك يةر  مةن معلومةال كانةت تةلمن بهةا دماعةال مختلفةة. 

اك ةةر الكتةةب انتشةةارا  فةةة العربيةةة. لهةةذا السةةبب تبنلةةى محمةةد بعةةض  لقمةةان وكانةةت صةةحيفة

 كحكي   مرد   من "هللا". افكارها واةتلها القرآنأ ودع  لقمانَ 
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 وتنازير قرة المسخ الى 

     المسيح إلى خنازيروخنازير وبعض تابعي  تحويل اليهود إلى قردةخرافة 

. نرا  لك فة دور  البقر  دماعة  من اليهوة إلى قرة  يدلعة القرآن ان هللا قد مسخ

 ودور  األعراف. تقول دور  البقر  

فََجَعْلنَاهَا . َتاِد ِينَ  ونُوا قَِرَة   فَقُْلنَا لَهُْ  كُ  أَولَقَْد َعلِْمتُُ  ال،ِذيَن اْعتََدْوا ِمنُكْ  فِة الس،ْبتِ 

 (66-65)دور  البقر   نََكا   لَِّما بَْيَن يََدْيهَا َوَما َتْلفَهَا َوَمْوِعظَة  لِّْلُمت،قِينَ 

 ودور  األعراف تفسِّر اك ر هذا ا ةعا  

ْبِت إِْ  تَاْتِيِهْ  َواْداَْلهُْ  َعِن اْلقَْريَِة ال،تِة َكانَْت َلاِتَر َ اْلبَحْ  ِر إِْ  يَْعُدوَن فِة الس،

ا َويَْوَم َ  يَْسبِتُوَن َ  تَاْتِيِه ْ  ع  لَِك نَْبلُوهُ  بَِما َكانُوا  َٰكذَ  .ِليتَانُهُْ  يَْوَم َدْبتِِهْ  ُشر،

ُ ُمْهلُِكهُ ْ . يَْفُسقُونَ  ا هللا، ْنهُْ  لَِ  تَِعظُوَن قَْوم  ة  مِّ ا َوإِْ  قَالَْت اُم، بُهُْ  َعَذاب ا َشِديد  . اَْو ُمَعذِّ

ُروا بِِه اَنَجْينَا ال،ِذيَن يَْنهَْوَن . قَالُوا َمْعِذَر   إِلَٰى َربُِّكْ  َولََعل،هُْ  يَت،قُونَ  ا نَُسوا َما ُ كِّ فَلَم،

وِ  َواََتْذنَا ال،ِذيَن ظَلَُموا بَِعَذاب  بَ ِيس  بَِما َكانُوا يَْفُسقُونَ  ا . َعِن السا ا َعتَْوا َعن م، فَلَم،

 066-063  7)دور  األعراف اي رق  َتاِد ِينَ  نُهُوا َعْنهُ قُْلنَا لَهُْ  ُكونُوا قَِرَة   

( صةارل وهة بحسب المفسرين ان دماعة من اليهوة فة ايله )على البحر األلمةر

 . بت. فغضب هللا عليها ومسخها قرة يوم الس تصطاة الحيتان

َواْداَْلهُْ  َعِن ومحمد يوه  القارئ ان موتو  المسخ هو مشهور بين اليهوة بقوله "

.."أ فة الوقت الذي ليس هنا  ِ كر لهذه الخرافةأ دوا  فة الكتاب المقةدس او فةة اْلقَْريَةِ 

 اي كتاب عبري. فهة ترافة محمدية. 

وتنةازير. وهةة بحسةب المفسةرين تعبِّةر  إلى قةرة  د  تتحدث عن مسخودور  المائ

 عن لاةاة اترا 

ن  َ  ِ  ٰقُْ  هَْ  اُنَبِّ ُُك  بَِشرٍّ مِّ ُ َوَ ِضَب َعلَْيِه َوَدَعَ   ألَِك َم ُوبَة  ِعنَد هللا، َمن ل،َعنَهُ هللا،

َكان ا َواََت ا َعن َدَواِ   أَعبََد الط،اُ ولَ ِمْنهُُ  اْلقَِرَة َ َواْلَخنَاِزيَر وَ  ـٰ َِك َشر  م، اُولَ

بِي ِ   (61   5)دور  المائد  اي  الس،
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ولمةةا نزلةةت هةةذه اثيةةة قةةال المسةةلمون لهةة   يةةا إتةةو  القةةرة  والخنةةازير
960
ويقةةول  .

را  لآلية   مجاهد ُمفسِّ

ائِيَ  َعلَى لَِساِن َةاُووَة َوِعيَسى اْبِن عن مجاهد  }لُِعَن ال،ِذيَن َكفَُروْا ِمن بَنِة إِْدرَ "

ولعنوا  أ[قال  لعنوا على لسان ةاوة فصاروا قرة 5/71َمْريََ { ]دور  المائد  

"على لسان عيسى فصاروا تنازير
961
 

 وهنا  قول آتر 

ْدَرائِيَ  َعلَى لَِساِن قال ابن دريج وقال آترون  }لُِعَن ال،ِذيَن َكفَُروْا ِمن بَنِة إِ 

َةاُووَة{ على عهده فلعنوا بدعوته. قال  مر ةاوة عليه السوم على نفر منه  وه  

قال  الله  ادعله  تنازير! فكانوا  فة بيت فقال من فة البيت؟ قالوا  تنازير

لعن من تنازير؛ ا  اصابته  لعنته. وةعا عليه  عيسى عليه السوم فقال  الله  ا

تاد ين افترا علة وعلى امة وادعله  قرة 
962
. 

اة  امةر هللا ان يقصةرها وهنا  من يقول انه بعد ان انزل المسي، مائد   مةن السةما . 

ومسةخ هللا  .فعةتفرُ    تذمرواو  لك على ك ير من الناس فسا أ األ نيا على الفقرا  ةون 

 .تنازير تذمروا الذين 

أ كمةا لةدث ألصةحاب ونرا محمدا  يهدة اليهوة إ ا ل  يلمنةوا بةه ان يمسةخه  قةرة   

 السبت 

ن قَْبِ  اَن ن،ْطِمَس  ق ا لَِّما َمَعُك  مِّ ْلنَا ُمَصدِّ يَا اَياهَا ال،ِذيَن اُوتُوا اْلِكتَاَب آِمنُوا بَِما نَز،

ِ ُوُدوه ا فَنَُرة،هَا َعلَٰى اَْةبَاِرهَا اَ  ْو نَْلَعنَهُْ  َكَما لََعن،ا اَْصَحاَب الس،بِْت َوَكاَن اَْمُر هللا،

 (47  4)دور  النسا  اي  َمْفُعو   

مع شكنا كما يدلعة المسلمون ان دور  األعراف هة مكيةأ وان محمةدا  قةد وصةف 

هة أ لمةا ا اليهوة بالقرة  بينما كان بعد فة مكةأ تالقا  فة قلوب المسلمين ِعدا   والتقةارا ل

اتفى موتةو  المسةخ للقةرة  والخنةازير لتةى بعةد ان هةادر إلةى المدينةةأ مةن ليةث ان 

لمةةا ا دعة  قومةةا  مةن اتبةةا  المسةي، ان يصةةبحوا  مكيةة؟دةور  المائةد  هةةة مدنيةة وليسةةت 

 وبنةة  تنازيرا ؟.  لك يكشف عن ر بة محمد فة محاربة يهوة المدنيةة مةن بنةة قريظةة

. وكان يعدل العد َ لطرةه  وقتله  ودةلب نسةائه  وامةواله . فةو بةد مةن قينقا ر وبنة النض

دعله  فة مرتبة القرة  والخنازيرأ التة يجب قتلها ألنها ليوانال نجسة. فإ ا كةان هللا قةد 

ة هلل و"ردةوله" ألنه  تعدلوا دةبتأ فةان معةاةا  يهةوة المدينة اليهوة فة إيله إلى قرة  مسخ

 يجعله  م   قرة  وتنازيرأ اي كائنال نجسة يجب قتله . 

ومهادمة معق  المسيحيين فةة  وهنا  اك ر من  لك. فمحمد كان يستعد لغزو  تبو 

. فو بد من لعنه  قب  محاربته . و  بد من دعله  كائنال نجسة يح ل قةتله . شرق ا رةن

. بعةض تةابعة المسةي، إلةى تنةازير ك اتى بسةور  المائةد  التةة تجعة  هللا انةه قةد مسةخلذل

ولكن لما ا انتظر محمد ك  هذه المد  قب  ان يلعن المسةيحيين بهةذه الطريقةة. الحقيقةة انةه 

لةةذين لة  يجةةرال ان يةةتكل  بهةةذه اللغةةة فةةة مكةة عةةن المسةةيحيينأ بسةةبب مسةةايرته لملبةةاش ا

ادتضافوا دماعته عندما اه  مكة اتطهدوه . ولكن اثن باتت الحادة لخلق رول عدا   
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عظي   تد المسيحيينأ ودعله  اق  من بشرأ لكة يسه  كةرهه  مةن تابعيةه والر بةة فةة 

 محاربته  وقتله .    

وهنا  دلال يفرض نفسه  ان كان هللا يسخك بسبب عدم الترام يوم. فلما ا   نراه 

ك اليةةوم علةةى اليهةةوة الةةذين يصةةطاةون دةةمكا  يةةوم السةةبتأ وعلةةى المسةةيحيين الةةذين يسةةخ

 يصطاةون دمكا  يوم األلدأ وعلى المسلمين الذين يصطاةون دمكا  يوم الجمعة ؟!.

 الجذور الجاهلية للخرافة القرآنية

الحقيقة ان ترافة المسخ ل  يكن لها ان تجد روادا  إ  فة مجتمع الجاهليةة فةة شةبه 

البشر او الجن إلى كائنال اترا نراها تاصةة  ُممي،ةز    لجزير  العربية. إ  ان فكر  مسخا

العربية فة شبه الجزير  العربيةةأ ولةيس فةة اي مكةان آتةر. فةالتقمد الةذي  للمي ولوديا

ول وفةةة منةةاطق اتةةرا فةةة آدةةيا كةةان يرتكةةز علةةى إيمةةانه  فةةة تحةة كةةان شةةائعا فةةة الهنةةد

اانسان بحسب دلوكه اانا  لياته بعةد موتةه إلةى تليقةة اتةراأ بينمةا المسةخ كةان تحةول 

اانسان فجا  اانا  لياته إلةى كةائن ليةوانة او لجةر او لشةره الةخ. فعنةدما كانةت اثلهةة 

إلى لجةرين  تغضب على إنسان كانت تمسخه إلى صور  اتراأ م   مسخ إداف ونائلة

 انهما زنيا فة الكعبة. ويضع الجالظ بعض افكار العرب عن المسخ  بسبب 

تين ُمسختاأ وروا بعضه  فة ااْربيانةف باب كانتا ام، يِّ والضِّ ان،ها كانت  الجر،

لو أ وان،ها ُمِسخت وتر  عليها بعُض تيوطها لتكون عومة   تيلاطة تسِرق السا

انةأ وفة الحي،ة انلها وعن  .درقتهالها وةليو  على ِدْنس  الفار  ان،ها كانت طحل

كانت فة صور  َدَم أ وان، هللال تعالى عاقبها لتى  طَها باألرضأ وقس  

عقابَها على عشر  اقسامأ لين التملت ةتوَل إِبليس فة دوفها لت،ى َودَوس 

ة  وينأ انل ااب  ُتلِقَت من اعنان الشياطموا إلى آةم ِمْن فِيهاأ وزع ان، الكوَب امل

من الجنل ُمسخت
963
 . 

 وفة لديث لمحمد منقول من ابن منظور  

الش،ياطين   تُْقبُِ  إ ، ُمَولِّية  صلى هللا عليه ودل أ د   عن اِاب  فقال  اَْعنانُ "

"و  تُْدبُِر إ ، ُمَولِّية
964
 . 

    ب األصفهانةالرامما يلكد تااير ترافال المسخ العربية على فكره. ويقول 

قال بعض  إن الممسو    يتناد  و  يبقى إ  بقدر ما يصير موعظة وعبر أ "

والحية    ..وبعض اداز تنادله لتى دعلوا الضب والكوب من او ة تلك األم .

 العرب  إن هللا تعالى مسخ خت. وقالتسِ فلما اعانت إبليس مُ  أكانت صور  إب 

كان عشارا  وزهر  امرا   ا  واثتر  ئبا . وقالوا  دهي موكين الدهما تبع

"ادمها اباهيد
965
     

"هللا من شة  فكان لةه عقةب ونسة  ما مسخواةلعوا "
966

. بمعنةى آتةر الف ةران هةة 

يةة من نس  المرا  التة ُمسخت فار . وقد ركب محمد علةى هةذه الخرافةال العربيةة الجاهل
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لكة يستخدمها فة لرب اليهوة. فنراه يدلعة بان الف ران هة اصو امة  من بنةة إدةرائي  

 قد ُمسخت 

بنة    فقدل امة من    عليه ودل   صلى هللا   قال ردول هللا     قال    ابة هرير  عن "

تع لها البان ا  ترونها إ ا وُ    يدرا ما فعلت و  اراها إ  الفار إدرائي  

"تع لها البان الشا  شربتهوإ ا وُ  أااب  ل  تشربه
967
      

 وكان العرب يلمنون بان ال عابين اصلها دنأ فيكتب ابن منظور  

أ ولهذا دموه شيطانا   اَن الحي،اِل من َمْسخِ "ان العرب كانوا يلمنون " الِجنِّ

"وُلبابا  ودانلا  
968
 

ره محمد  أ إ  قال  األمر الذي كر،

"من بنة إدرائي والخنازير الجنأ كما مسخت القرة   "الحيال مسخ
969
   

وكانوا يرون الكوب السةوة انهةا دةن او شةياطين تطةر . ونةرا محمةدا  يتبنةى هةذه 

 الخرافة الجاهلية 

ا كلهاأ لو  ان الكوب امة من األم  ألمرل بقتلهالكلب األدوة البهي  شيطان. "

لو  ان الكوب امة من األم   اقتلوا منها األدوة البهي . عن عبد هللا بن مغف .

فاقتلوا منها ك  ادوة بهي أ وما من اه  بيت يربطون كلبا  .ألمرل بقتلها كلها

إ  نقد من عمله  ك  يوم قيراطأ إ  كلب صيد او كلب لرث او كلب 

" ن .
970
 

مةةن إنسةةان. ويةةذكر  ون بةةان الضةةب هةةو مسةةخوراينةةا كيةةف ان العةةرب كةةانوا يعتقةةد

 عن لاةاة بها الضب يتكل  مع آكله  الرا ب األصفهانة

وقال فقيه لرد  كان ياكله  اعل  انك اكلت شيخا  من مشيخة بنة إدرائي  يعنة "

"انه مسخ
971
 

 نقو  عن مسل    ونرا محمدا  يشار  اه  الجاهلية فة هذه الخرافة. فيكتب القرطبة

قال دابر  اتة النبة  .وبحديث الضب رواه مسل  ايضا عن ابة دعيد ودابر"

وقال  )  اةري لعله من القرون  .فابى ان ياك  منه أصلى هللا عليه ودل  بضب

"سخت(التة مُ 
972
 

ل  فالمسخ بالنسبة لسةكان الجاهليةة كةان لقيقةة . ا  كةانوا يةرون الحيوانةال كةام  تةتك

مع الناس يوم الدينونة لكة تُحادب على اعمالهةا.  ولها لغال. وان هذه األم  دوف تُحشر

األمر الذي دع  الجاهليين ان يربطوا ناقة عند قبر آبائه أ لكة يركبها األب يوم الحشةر. 

 هةاكما نرا فة شعر لجريبة بن اشي أ لاالا ابنه على اتتيةار ناقةة صةالحة لكةة يُحشةر مع

  "ويركبها يوم "الحشر

 اما اهلكن فإننة   اوصيك ان اتا الوصا  ا قرب  يا دعد

   اعرفن ابا  يحشر تلفك   تعبا يخَر على اليدين وينكب 
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 الخلي ة انه هو اصوب  صال، وتقىوالم  ابا  على بعير 

قي   اركبوا إ اولَقَ ، لة مما دمعت مطيلة   فة الحشر اركبها 
973
   

 ولقد تركت هذه الخرافة العربية الجاهلية تاايرها على القرآن  

ْطنَا فِة  .َوَما ِمن َةاب،ة  فِة اأْلَْرِض َوَ  طَائِر  يَِطيُر بَِجنَاَلْيِه إِ ، اَُم   اَْم َالُُك " ا فَر، م،

 " اُ ، إِلَٰى َربِِّهْ  يُْحَشُرونَ  .اْلِكتَاِب ِمن َشْة   

 (31  6 )دور  األنعام اي

ويشتر  محمةد معهة  فةة تاييةد معظة  انةوا  المسةخأ م ة  المسةخ إلةى الكلةب والةى 

الفةةار  والضةةب والحيةةة. فكيةةف   يكةةون المسةةخ إلةةى القةةرة  والخنةةازير لةةيس ُمسةةتَمدا  مةةن 

)نو  من القروة( كان منتشرا  فةة  العربيةأ ونحن نعل  بان المسخ إلى نسناس المي ولوديا

 لجزير  العربية زمن محمد وقب  عصره ايضا. شبه ا

  نسناس إلى أناسخرافات تحويل 

 النسناس هة القروةأ كقول النويري 

وباليمن قروة ك ير  فة نوال  متعدة ؛ منها فة َ مار من بوة صنعا  فة "

براري، ودبال  كانها السحب؛ وتكون القروة ايضا  بارض النوبة واعلى بوة 

ر الودهأ  .لحبشةا وهذا الصنف من القروة لسن الصور أ تفيف الرولأ مدول

"مستطي  الذنبأ دريع الفه أ ويسمونه النسناس
974
 . 

  . ويقول المسةعوةي GORILLAوالنسناس بحسب القواميس عبار  عن الغوريو

ْسةناسأ ونَسةانِسُ نةاسأ ونَ  من الناس ان الحيوان الناطق اواة ادنةاس  وقد زع  ك ير  
975
 .

نفس الزع  نراه فة اقوال الجالظ
976

. وقد ُدع  النسناس من نس  آةم. فيذكر ابن منظور 

 ان هنا  من يلمن بان النسناس من بنة آةم 

َعَصْوا ردوله   وقي   ه  من بنة آةم. ودا  فة لديث   اَن، َليلا  من قوم عاة"

"فمسخه  هللا، نَْسنادا  
977
 

 فكر  ان النسناس كونه  اصو بشرأ فه  يتكلمون. فيقد كة  مةن ا بشةيهة وهنا 

والقزوينة قصصا  عن عرب  يصطاةون النسناسأ بينما النسناس يحةاول ان يهةرب مةنه  

من تول الكوم معه  وادترلامه 
978
. 

 صةةو  ا"النسةةناس" انةةه وبسةةبب قُةةرب شةةك  القةةروة مةةن اانسةةانأ فةةإنه  اعتقةةدوا ان 

نسةناس إلةىالعربيةةأ قةد  ضةب علةيه  نبةيه  فمسةخه   دكان لة من قبيلةة عةاة
979

. وان 

لةت  األمة بعض  ل  إمكانيةةوكةانوا يقولةون فةة  ؛قةرة  إلةىتحو، قةرة  إلةى اانسةانان يتحةول

محافظةةا  علةةى طةةول دسةةمه وعرتةةه
980
  ولوديةةاميلةةذلك نةةرا ان محمةةدا  قةةد بنةةى علةةى  .

 عربية داهلية مقبولة مةن ك يةرين فةة ديلةهأ فكةان يسةه  عليةه ان يةدلعة ان هللا قةد مسةخ

فةة اي منطقةة اتةرا فةة  ا ةعةا اليهوة إلى قرة  وتنازير. فلو اي رد  قد اةلعى نفس 

 العال أ  عتُبر انه رد  يهذي.
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هو بسبب  ضب هللا او اثلهة عليه.  ونرا ان المسَخ من إنسان إلى قرة او نسناس

فقد نظر العرب ان تحوي  النةاس إلةى نسةناس انهةا نقمةة مةن هللاأ كمةا نةرا فةة قةول ابةن 

 األاير 

بن  و   وكان اه  البحرين وعمان منه  ويسمون داش أ وكان منه  بنو امي "

والشحرأ وكانوا قد ك روا فاصابته   بارض الرم أ وهة بين اليمامة اه  وبار

نقمة من هللا من معصية اصابوها فهلكوا وبقيت منه  بقيلةأ وه  الذين يقال له  

"النسناس
981
  

 هذه  عن ارض وبار ويكتب ياقول الحموي 

بها تياعا  واك رها مياها  اك ر األرتين تيرا  واتص وكانت ْارض وبار"

 أفك رل بها القبائ  لتى ُشحنت بها ارته  وعظمت امواله  .وشجرا  وامرا  

فل  يعرفوا لق نع   .وكانوا قوما  دبابر   وي ادسام .فاشروا وبطروا وطغوا

فبدل هللاَ تلقه  ودعله  نسنادا  للرد  والمرا  منه  نصف راس  أهللاَ تعالى

فخردوا على ودوهه   .ويد والد  رد  والد ونصف وده وعين والد  

"البحر يرعون كما ترعى البهائ  شاطئيهيمون فة تلك الغياض إلى 
982
   

  بن عمليق   النسناس بن امي من نس   وه  بحسب ياقول الحموي

وه   .بن  و  بن دام بن عمليق بن يلمع يقال إنه  من ولد النسناس بن امي "

فيصيده   أيفسدون الزر  أوارض الشحر واطراف ارض اليمن فيما بين وبار

"ُويْنفرونه  عن زروعه  ولدائقه  أاه  تلك األرض بالكوب
983
 . 

فنسبة  ايمان الجاهليين فالقرة  اصلها بشر  قد ُمسخت. وقد شاعت قصد؛ م   ان 

 زانية . م   هذه القصة التة نقلها ك  من البخاري والقرطبة   رة   القرة  ترد  ق

  لدانا هشي  عن ابة بلج ولصين عن عمرو بن ميمون أقال نعي  بن لماة"

"ادتمع عليها قروة فردموها فردمتها معه  رايت فة الجاهلية قرة   
984
 

 . فكان يسه  علةى اتبةا امما  ودعله  قرة    فطالما ان هللا بحسب الجاهليين قد مسخ

قوا اةلعا ه من ان هللا مسخ اليهوة إلى قِرة  أ ر ة   بةا  هةذه الفكةر . وهةذا محمد ان يصدِّ

 العربية الجاهلية فة زمانه.   المي ولودياما يجع  اةعا ال محمد هة وليد  

 المسخ إلى خنازير

الناس إلةى الخنةازير. ولكةن يُنسةب  لةك  اليونانية شي ا  عن مسخ المي ولوديانجد فة 

شةاعر أ Homer هةوميروسإلهةة دةالر أ و لةك بحسةب Circe . كانةت Circeلإللهةة 

ر  Odysseyففةةة (. األوةيسةةا)و شةةهير وهةةو كاتةةب الملحمتةةين  االيةةا   إ ريقةةة يصةةوِّ

الخرافيةةة )التةةة اةلعةةى بعةةض  Aiaiaتعةةيش علةةى دزيةةر   Circeهةةوميروس ان االهةةة 

انها تقع على الشةاطئ الغربةة مةن ايطاليةا(. وهةة تعةيش فةة قصةر فةة  الكتلاب اليونانيين

إلى ليوانال اليفة  يةر  ابة ك يفة ُمحاطة بحيوانالأ م   ادوة ونمورأ كانت قد لولته  

لت لاشية الملك  أ )وهو اد  ترافة( إلةى تنةازير Ithacaملك  Odysseusمل ية. ولول
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ا الةذي كانةت قةد و لك بعد ان ةعته  إلى التفالأ ودلسوا على مائدتهاأ واكلوا من طعامه

 تلطته بسائ   دحري. 

ولكن بالنسبة للعرب فة شةبه الجزيةر  العربيةةأ فالمسةخ هةو بنظةره  لقيقةة ولةيس 

علةى الكائنةال  إلهةةامورا  دةحرية  تياليةةأ او ليلةة مةن كائنةال دةحريةأ بة  انةه فةرض 

  كعقوبة لها.  ويقول الجالظ عن دبب المسخ إلى تنازير

ا قُْبُ، ودِهه ب مسخبعض ادبا فلو ان، القُب، واافوس والَغْدر  أاانسان فام،

رْل لََما زاةْل على قُب، الخنزير وك ل  لك بعُض  .والكذب تجس،دل ا ، تصو،

وإن، القرة لََسِمُج الوْدهأ قبي،  ك ِّ شة أ  .لها اانسان تنزيرا   األدباب التة ُمسخ

أ فِمْلُحه يعترض على وكفا   به ان،ه للم   المضروب ولكن،هُ فة وده  آَتَر ملي، 

والخنزيُر اقب، منه ألن،ه ترب  ُمصَمت  بهي أ  .قُْبحه فيمازُده ويُصلِ، منه

فصار ادمَج ببعيد  
985
. 

وكةةان العقةةاب مةةن تةةول المسةةخ إلةةى تنزيةةر هةةو دلةةب اانسةةان اةبيةةا  إلةةى ةردةةة 

ان ان يص  إليها فة لياته اانسانية الطبيعية. وكان هللا يريةد ُمنخفِضة يصعب على اانس

ان يعاقب لمدواأ ُمخلِيا  اانسان من صفاته اانسةانية ومةن إمكانيةة ان يتحسةن ويتحةررأ 

نحو صيغة دامد  اةبيا  ونفسيا  يفقد بهةا إنسةانيته لمبةد اانةا  عيشةه علةى األرضأ وينتمةة 

 لعال  الحيوانال  ير الناطقة. 

ألمةةر الةةذي هةةو تةةد صةةفال هللا الحقيقةةة الةةذي يسةةعى إلةةى ان يقةةوة اانسةةان إلةةى ا

ر  من الةذنب بنةا  علةى  التوبةأ وإعطائه نعمته لكة يتحول إلى إنسان افض  اةبياأ ومتحرِّ

 فران هللا من تول الفةدا . فبرنةامج هللا هةو تحوية  اانسةان إلةى كةائن  إنسةانة  ي وزن  

فض. فالذي يتبنلةى افكةار المسةخ للجةاهليين   يملةك معرفةة  رولة. وليس إلى ليوان منخ

فةةة مخطةةك هللا العجيةةب ألك ةةر النةةاس قبحةةا  وُدرمةةاأ فةةة تحةةويله  مةةن تةةول الفةةدا  الةةى 

 قديسينأ والى افض  دكان األرض والسما . 

 ويقدم الجالظ بح ا  عن المسخأ ويستشهد باقوال عن نبطيين له  إ ناب. ويقول 

من   يُحَصى من الن،اس انله  قد اةركوا ردا   من نبَك بَيسانأ وله  وقد تب،َرنَا "

ا نَاب  إ ل تكْن كا نَاب التمادي، واألدد والبقر والخي ؛ وإ ، كاَ نَاب الس،ولف 

."والِجْر انأ فقد كان له  ُعجوب  ِطوال  كاأل نَاب
986
    

 ويقول ابن منظور  ُعجب.عجوب من 

الَعُجِز؛ وقي   هو اَصُ  الذ،نَِب ُكلاه. وقال اللحيانة  هو الـَمْغروز فة ملتر "

. وفة الحديث   نَِب وَعْظُمهأ وهو الُعْصُعُد؛ والجمُع اَْعجاب  وُعُجوب  اَْصُ  الذ،

ُك ا ابِن آةَم يَْبلَى إِ  الَعْجَب؛ وفة رواية  إِ ، َعْجَب الذ،نَب. الَعْجُبأ بالسكون  

. وناقة العظ  الذي فة اَدف   لْب عند الَعُجزأ وهو الَعِسـيُب من الد،وابِّ الصا

"َعْجباُ   بَيِّنَةُ الَعَجِبأ  لِـيظةُ َعْجِب الذ،نَبأ وقد َعِجـبَْت َعَجبا  
987
 

فكان مجتمع شبه الجزير  العربية قديما  ملي ا  بقصد المسخأ وشهاةال عنه وكانةه 

 به عندما كان يتحدث عن المسخ إلى قرة لقيقة. فل  يكن يواده محمد ادتغرابا  من اصحا
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اليهةةوة قةةرة  وتنةةازير وبعةةض النصةةارا اتبةةا   وتنةةازير. ولةة  يكتةةِف محمةةد بةةان مسةةخ

أ ولكنةةه تنبةةا علةةى ان بعةةض المسةةلمين دةةوف يُمسةةخ تنةةازير فةةة المسةةي، إلةةى تنةةازير

 المستقب  

تة هللا تعالى عنه عن النبة صلى هللا عليه وفة المستدر  عن ابة إمامة ر"

فيصبحون وقد  أودل  قال  "يبيت قوم من هذه األمة على طعام وشراب ولهو

وليخسفن هللا بقبائ  منها وةور منها لتى يصبحواأ فيقولوا قد  .مسخوا تنازير

 .م لوطكما اردلت على قو وليردلن عليه  لجار    .تسف لليلة بدار بنة فون

وليردلن عليه  الري، العقي  بشربه  الخمر واكله  الربا ولبسه  الحريرأ 

اادناة"واتخا ه  القينال وقطعه  الرل ". ا  قال  صحي، 
988
 

إ  اننا   نرا نبو  محمد هذه تتحقق ر   انه قد عبر على المسلمين عصور  ملي ةة  

و فةةة الةةدول العربيةةة البتروليةةة. وهنةةا  دةةير بةةاللهوأ م ةة  العصةةر العبادةةة. وهنةةا  اللهةة

السةةكارا واصةةحاب اللهةةو فةةة كةة  زمةةان ومكةةان فةةة التةةاريخ اادةةومة. ولةة  نةةَر لاةاةةة  

 .والد   من  لك المسخ إلى تنازير

فةة عقةول المسةلمينأ إ  يسةتخدمها الشةيو  مةن  زالةتالمسةخ مةا خرافة ر    لك ف

إلةى قةرة  بين الحين واثتر اتبارا  كا بة  عن فتى قةد ُمسةخاد  ترهيب المسلمين. فنسمع 

ألنهةا كانةت تسةتمع إلةى األ ةانة بةدل القةرآن.  ألنه ارتكب معصيةأ او فتةا  ُمسةخت قةرة 

فصار المسخ دولا  بيد شيو  الجوامع لترهيةب المسةلمين وإتضةاعه  إلةيه . ولكةن هةة 

فتا  كقرة  او فتى كخنزير امر كان دوف يهز العال  كله. فكةان اةعا ال بو ةلي . فمسخ 

بةةاألولى ألصةةحاب تلةةك ا ةعةةا ال ان يُحِضةةروا األهةة  إلةةى نةةدو   تلفزيونيةةةأ ويُحِضةةروا 

ل إلى قرة او تنزيرأ لكة يكون هنا  توايق امام المو. ولكن    ايضا الشخَد الذي تحول

 يودد م    لك. 

سمعها فقك على السنة الشيو أ و  نجةد فةة اي ةولةة فةة ولما ا اتبار هذه المسخ ن

والد . فاألولى ان هللا يمسةخ النةاس فةة الةدول  يةر اادةومية  العال  ان هنا  لالة مسخ

 ألنه  كفر . 

 اإلجابة على الحجج التي يستند عليها المسلمون في تبرير المسخ

تةةين رئيسةةيتين فةةة ةعمهةة  لهةةذه يسةةتند المةةدافعون عةةن المسةةخ فةةة القةةرآن علةةى لج

الخرافة. األولى  ان عشر  ادباط إدرائي  قةد اتتفةت ولة  يبقةى  يةر دةبطينأ همةا دةبك 

 ودبك بنيامين. فيقولون من األرد، ان العشةر  ادةباط هةة التةة تحولةت إلةى قةرة  يهو ا

 وتنازير. 

ة. او ان بعضةةه  يملةةك معرفةةة عةةن هةةذا والمتبنةين هةةذه الحجةةة هةة  بةةو اقافةةة تاريخيةة

"اللغةةز"أ ولكةةنه  يةةوةون ان يسةةتخدموا موتةةو  العشةةر  ادةةباط فةةة ةعةة  القةةرآن عنةةد 

 البسطا  الجهلة من المسلمين. 
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قبةة  المةةيوةأ قةةد رفضةةت عشةةر  ادةةباط ُلكةةَ  رلبعةةام ابةةن دةةليمانأ  931ففةةة عةةام 

المللفةة  المملكةة الجنوبيةة  وهةة مملكةة يهةو املكا  عليهةا. بينمةا ادةتمرل  ودعلت يربعام

نت األدباط العشةر  مملكةةَ إدةرائي   من دبك يهو ا وبنيامينأ وعاصمتها اوروشلي . وكول

 . الشمالية وعاصمتها السامر 

ين ينظمةون إلةى باألصنامأ قد كان افراة األدةباط المةلمن نسبة لتلوث ملو  السامر 

. كمةا لةدث زمةن الملةك آدةا أ و لك فة ك  مر  كان يحك  يهو ا ملةك  صةال،مملكة يهو ا

 ملك يهو ا. إ  نقرا 

ى َواْلُغَربَاَ  َمَعهُْ  ِمْن اَْفَرايَِ  َوَمنَس،  َوبِْنيَاِمينَ  ُك ، يَهُوَ ا -اي الملك آدا -َوَدَمعَ "

ب، إِلَهَهُ  أَوِمْن َشْمُعونَ  ألَن،هُْ  َدقَطُوا إِلَيِْه ِمْن إِْدَرائِيَ  بَِكْ َر   ِليَن َراُوا اَن، الر،

 ( 9  05" )اتبار األيام ال انة َمَعهُ.

تتقةوا وتةزةاة علةى لسةاب مملكةة إدةرائي  الشةمالية. وفةة  اي كانت مملكةة يهةو ا

أ ودةبى دةكانها إلةى بةوة مدينةة السةامر  ملك اشور ال انة ردونق.م. الت  د 721عام 

شمال العراق. وكتابال دردون ال انة تدل على انه كةان الةذين دةباه  األشةوريون  ماةي

بين للملك وقةاة  الجةيش إلى بوة ماةي ه  فقك من دكان السامر .   شك ا أل نيا  والُمقر،

الخ. وليس ك  دكان المملكة الشةمالية. وك يةرون مةن دةكان المملكةة الشةمالية قةد التج ةوا 

 إلى مملكة يهو ا.

 تغةةول بوصةةرق.م. وتحةةت قيةةاة   732وقبةة  هةةذه الحاةاةةة كةةان األشةةوريون عةةام 

إلى  وإدرائي  ودبى ك يرين من دكان مدن القبائ  اادرائيليين أ قد لاصر ةمشقال الث

   ارض اشور

َواََتَذ ُعيُوَن َوآبََ  بَْيِت  فِة اَي،اِم فَْق،  َملِِك إِْدَرائِيَ أ َداَ  تَْغلََث فَوَِدُر َملُِك اَشاورَ "

َل َوقَاِةَش َوَلاُصوَر َوِدلَْعاَة َواْلَجلِيَ  َوُك ، اَْرِض نَْفتَالِةأ َوَدبَاهُْ  إِلَى َمْعَكةَ َويَانُو

ورَ    29   05" ملو  ال انة اَشا

. وفةة وقةت  لةق ال ةانة وبقيت المملكة الشمالية بحج  اق  إلى ان انهاها دةردون

. ونجد ان هنا  انتشارا  له  فة مناطق ك ير  يهوة" ملصقا  بك  اادرائيلييناصب، لقب "

لون لاميةةة يحردةةون الحةةدوة الجنوبيةةة لصةةال،  فةةة العةةال أ م ةة  مصةةر ليةةث كةةانوا يشةةكِّ

انتشةار لليهةوة كةان فةة منةاطق فةة ا تحةاة السةوفيتة القةدي أ ففةة ارمينيةا  واكبرالفرس. 

هنةةا  مةدن يهوةيةةة. ليةةث ان ودةوة ك يةةرين مةةن اليهةوة فةةة منةةاطق ا تحةةاة ولةدها كةةان 

السوفيتة يعوة لزمن السةبة البةابلة ومةا قبة   لةك التةاريخ. فةو نسةتغرب ان ك يةرين مةن 

أ قد هادروا شما   نحةو المنةاطق وارض اشور الذين دباه  األشوريون إلى ارض ماةي

 ا دز ا  من ا تحاة السوفيتة. التة صارل  لق

 بعةد دةقوط المملكةة الشةماليةأ قةد راوا فةة مملكةة يهةو ا من الوات، ان العبةرانيين

م. عنةدما هةدم تيتةوس  71هويته أ إ  بقيةت هةذه المملكةة فةة نةو  مةن السةلطة لتةى عةام 

مةةن نسةة  يهةةو ا بحسةةب  المسةةيا الرومةةانة مدينةةة اوروشةةلي . وكةةانوا ينتظةةرون مجةةة 

النبةوالأ وان يولةد فةة بيةت لحة  فةة ارض يهةو ا. لةذا كانةت مملكةة يهةو ا ردةةاَ ه أ اي 
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عوةتها لكة تكون ةولةة قويةة تمتةد لتةى تةار  لةدوة مملكةة إدةرائي  التةة لكمهةا ةاوة 

 وابنه دليمان. 

ن نتتبع مصةيرها. فةاين هنا  شعوب ك ير  اتمحلت من التاريخ ةون ان نستطيع ا

( كانةت بةدون دةكان )فةة موقعهةا عمةان ه  العمونيون م وأ ليث عاصمته  ربةة عمةون

إلى القرن ال امن عشر ميوةي. واين ه  الحي يون الذين كانوا مملكة عريقة  تسةيطر علةى 

تها علةى شةمال دةوريا. فكيةف نةتكل  عةن أ وفةة فتةرال امتةدل دةيطرك  آدةيا الصةغرا

وتنةازيرأ ونحةن نسةتطيع بسةهولة ان نتتبةع ك يةرا مةن  العشر  ادةباط انهة  صةاروا قةرة 

 تاريخه  لتى عصرنا هذا؟!. 

إلةى عةاموة  زودة لةوط اما الحجة ال انية  فهة ان الكتاب المقدس قد تكل  عن مسخ

 وتنازير. نستغرب ان هللا يمسخ اليهوة إلى قرة مل،أ فكيف 

إلةى عةاموة ملة،. ولكةن الكتةاب  الجواب على  لك هةو ان هللا لة  يمسةخ زودةة لةوط

اْمَراتُةةهُ ِمةةْن َوَرائِةةِه فََصةةاَرْل َعُمةةوَة  َونَظَةةَرلِ يقةةول " 26  09المقةةدس فةةة دةةفر التكةةوين 

 "!ِمْل،  

 مل،؟عموة  ا  لوطولكن كيف صارل امر

لكة نفه   لةك. لقةد  09علينا ان نحل  القصة كما دا ل فة دفر تكوين وااصحال 

ومةدن واةي  ان يهةرب للجبة أ بسةبب ان لحظةة ةينونةة دةدوم كان الموكان قد امرا لةوط

ر مةن الةركض ". إَوَرائِةكَ  إلةى  تَْنظُةْر ا رةن قد دا ل. وقةا  لةه "   نظةر  للةورا  تةلتِّ

 باتجاه الجب أ ليث ان النيران تسقك بسرعة نحو السهول كلها.  

وعائلتةةه لسةةاب لممةةور الخادةةر  الُمدانةةة  امةةْر الموكةةين هةةو ان   يكةةون عنةةد لةةوط

ر مةن نجةاته  أ دوا  كانت اموكا  له أ او اقربا  او اصدقا .  لك يةلتِّ الضائعة فة ددوم

ائَِرِ . اْهُرْب  المو   َو وتروده  من الخطر. واتاف   اْلَجبَةِ  لِة َو،  إلةىتَقِْف فِة ُك ِّ الد،

 .تَْهلِكَ 

 nor stay in all the plain; don’t stop inالتردمة "  تقف فة ك  الدائر " 

the valleyومةةا لولهةةا مةةن مةةدن.  . الفكةةر  انةةه   امةان فةةة اي مكةةان فةةة دةةهول دةدوم

وعليه ان يستمر نحو الجب  و  يقف فة مكان فة تلك السهول. إ  هنا  هةو  لمةن يبقةى 

 فة السهول. فالدينونة تص  لمن يعم  فة الحقول او يبيت هنا . 

  09و  01ونقرا فة العدةين  

 قَْد َوَدَد نِْعَمة  فِة َعْينَْيَك َوَعظ،ْمَت لُْطفَكَ  هَُوَ ا َعْبُد َ  .  يَا َديِّدُ   »فَقَاَل لَهَُما لُوط   

الَى اْلَجبَِ  لََع ، الش،ر،  َوانَا   اْقِدُر اْن اْهُربَ . ال،ِذي َصنَْعَت الَة، بِاْدتِْبقَاِ  نَْفِسة

 ".يُْدِرُكنِة فَاُمولَ 

نفسه فة لالة وقتا  ك يرا  لكة يص أ ا  يرا  ياتذفلوط يرا ان هربه الى الجب  قد 

أ ولةذلك يقتةرل توف وتشويش وعادزا  ان يصعد الجب  بالسرعة التةة تجنلبةه نةار دةدوم
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تطة اترا. فل  يرا ان امر الرب له فةة الهةرب للجبة  هةو تةمان وصةوله الةى اعلةى 

 الجب  قب  نزول الدينونة على منطقة ددوم.

  21واتاف فة العدة 

هُنَاَ . )الَْيَسْت  ِه قَِريبَة  لِْلهََرِب الَْيهَا َوِهَة َصِغيَر  . اْهُرُب الَىاْلَمِدينَةُ هَذِ  هَُوَ ا 

 ِهَة َصِغيَر  ؟( فَتَْحيَا نَْفِسة

  له يقول  22وفة العدة  

  ". هُنَا َ  اْدِرِ  اْهُرْب الَى"

   24العدة ونقرا فة 

با َعلَى َدُدومَ  فَاْمطَرَ  " بِّ ِمنَ  َوَعُموَر َ  الر، َما ِ  ِكْبِريتا َونَارا ِمْن ِعْنِد الر،  " .الس،

 العناصر التالية التة داهمت فة نزول النار على المدن   Clarkeيضع كور 

التةة تزيةد فةة ا لتةراق. والتةة  Nitrous Oxideاو  Nitrousدزي ال من  -0 

 كةةر دةةفر التكةةوين  الكبيةةر  مةةن اادةةفلت التةةة الكميةةال-2نزلةةت بكميةةة كبيةةر  مةةن الجةةو. 

الكهربائية الكبيةر  للبةروق  الشحنال-3بودوةها تحت اد  "آبار الَحَمر" القار او الزفت. 

 العظيمة التة شحنت المواة وبدال النيران. هذا اتافة للكبريت.

يقول البال ون بان الكبريت مودةوة  بكميةال كبيةر  فةة شةاطئ البحةر الميةت. وهةو 

بالقرب مةن البةراكين. ولةه لةون اصةفر ليمةونة. ولةيس لةه ايضا مودوة فة كميال كبير  

نأ فتصب، عندها رائحته تانقة. وفة الحرار  يصب، دالبا  كهربائيا .  رائحة إ  إ ا ُدخِّ

 يقول    25والعدة 

ائَِر ِ "َ اِن اْلُمُدِن َونَبَاَل  قَلََب تِْلَك اْلُمُدَن َوُك ، الد،  األرض"َوَدِميَع ُدك،

زلةةزا   كبيةةرا  قةةد لةةدثأ ا  قْلةةب مدينةةة يحةةدث عةةاة   فةةة الزلةةزال. الةةبعض يةةرا ان 

ورافق نزول هذه المواة الكيميائية. ونولظ ان ك  الدائر  بك  دكانها قد قُلبت. والحقيقةة 

أ اي فةة القةرن انه لون ما زال الجفاف مودوة لول البحر الميتأ بينما كانت زمن لةوط

من اتصب مناطق ارض كنعان وما لولهةا مةن منةاطق. ويبةدو ان العشرين قب  الميوةأ 

 األدباب فة ترابها. الدنزول كميال كبير  من المواة المشتعلة على األرض قد كان 

  يقول  26والعدة 

 "!اْمَراتُهُ ِمْن َوَرائِِه فََصاَرْل َعُموَة ِمْل،   َونَظََرلِ "

وهة تنظر تلفه وإ  لكان قد منعهةا. يبةدو ان أ فكان   يراها كانت تسير تلف لوط

أ او تراقةب ةمةار امرا  لةوط كانةت تراقةب إ ا مةا بناتهةا المتزودةال قةد هةربن مةن دةدوم

المدينة وةمار بيتهاأ وقد تكون نظرتهةا الةى الةورا  قةد دعلتهةا تتةاتر فةة الهةربأ وتقةف 

 ن تصيبها. وتتردب على دسمها. تراقب. األمر الذي دع  نزول المواة الكيميائية ا
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 Bavariaفةةة  0341قةةد  كةةر انةةه قةةد لةةدث عةةام  Aventinusبةةان  Grillيقةةول 

فةول قةد ُتةِربوا مةع  51أ ان اك ةر مةن منهةا()منطقة فة المانيا تقع فة الجنوب الشرقة 

أ وتجمةدوا بشةك  تمااية  وبةائة(أ )مةزعج Pestilentialابقاره  اانا  زلةزال مةن هةوا  

 . 989انه قد راا هذه الظاهر  بنفسهمن مل،. و

قد اصيبت من البةرقأ وتغطةت مةن الكبريةت والمةواة  هنا  من يفكر ان امرا  لوط

التة نزلت او كانت مودوة أ ولكنها ل  تتعةرض للنةارأ فصةارل هةذه المةواة ةائمةة علةى 

الةذين تغطةوا فةة المةواة  دسدها المائت. فجسد امرا  لوط صار ُممااو  ألدساة اه  ددوم

 الكبريتية والمعدنية النازلة عليه  من السما .

 Tells, Tombs and“فةة كتابةه   ,Robert.T. Boyedويقةارن روبيةرل بويةد

Treasure”  ومةا لةدث فةة مدينةة بومبيةه فةة ايطاليةا التةة اةار  بةين مصةير امةرا  لةوط

  م.  79 عام عليها بركان فيزوف

 فة ايطالياأ تعطة نورا   Pompeii"الحفريال التة ادريت فة مدينة بومبيه 

وعمور  تُري تردبال  م   ددوم Pompeii. مدينة على موتو  امرا  لوط

م. ُةمرل مدينة بومبيهأ ل  يكن ةمارها ناتجا   79بركانية وادعة. فعندما فة عام 

نية الذائبة. ولكن كان قد ادتقر على المدينة  از بركانة أ عن الحم  البركا

قدم.  21تانقا الناس فة نومه . من ا  قد تغطت المدينة بحم  بركانية بارتفا  

وقد نُسيت تفاصي   لك الى ان دا  عال  ا اار ليعم  هنا ...ا مر المدهش هو 

 انه قد ودد هنا  اشكال بشرية وليوانال. 

هةاري ريمةر   شةكلها؟ان النةاس والحيوانةال قةد لافظةت علةى  ما الذي لةدث لتةى

Harry Rimmer  الظاهر  عنده ما يقول فة تفسير تلك  

"الرماة البركانة مشبع بغنى فة المواة الكيميائية والتة هة قابلة الذوبان فة 

َلَجُر الما . مع مرور الزمنأ قد تغير الرماة البركانة الى لجر طريأ يشبه 

ا  يُستعَم  فة الصق " الَخف،اف. ةل تفيف ددل ". من ليث انه زدا  بركانة مسامل

مسامةأ فقد تخللها الما  بسهولة. وعملت المواة الكيميائية فة الرماة البركانة 

لة  ا دساة الى ماة   كيميائيا   بسرعة فة اشكال المائتينأ ُمحِداة تغييرا   ُمحوِّ

فة ان يحتفظ فة قالب كام   بلورية  ال تصلب كاف بسمال للرماة المحيك

المدفونةأ والتة ببك  تتحول الى لجر لين. وتحت تااير الما أ التة  لمدساة

تتسرب من تول المسامال فة التصلبأ فان تركيز المواة الكيماوية التة 

كانت بشك  فيزيائةأ قد  ابت ا  اتتفت. ولكن الرماة المتصلب لافظ على 

دساة الميتة. وبعد مرور قرونأ نحن ا ن صفال ولتى على موم، تلك ا 

مر  اترا. وفة كلمال  قاةرون فة ان نتطلع ونرا موم، دكان بومبة

فان ا دساة الُمكتشفة فة بومبة   بد انها قد تحولت الى عموة مل،  بسيطةأ

من نو  معين. .. فالتعبير "عاموة مل،"   يمكن تحديده فة معنى كلورايد 

 ةيومأ ولكن يجب ان يُفه  فة معناه ا ودع وا شم  كمواة كيماوية."الصو
990
 

اانةا   فك  العومال تشير على ان دحابة   ازية  معدنية قد  طلةت دسةَد امةرا  لةوط

وقوفها تراقب المدينة. فو تص، هذه الحالة لكة تليد فكر  المسخ التة ليس لها ت بيت فة 
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لمقةةدس. بةة  بةةالعكس هةةة مخالفةةة للمبةةدا االهةةة. فةةان هللا لةةن يلغةةة التةةاريخ وفةةة الكتةةاب ا

ر لةه العةيش. وهللا لةيس كائنةا  مشوشةا  يلعةب بمعةايير  فرصة اانسةان فةة التوبةة طالمةا قةر،

الخليقة التة وتعها لك  صنف من كائناته. وهو ليس كائنا  داتطا  يزةري فجا   فة قيمةة 

يسةةاويه بالكائنةةال الحيوانيةةة التةةة هةةة بةةو نفةةس  اانسةةانأ ومرتبتةةه كتةةا  الخليقةةةأ لكةةة

ورول. ويبقى هللا ينتظر الى آتر لحظة فة ليةا  اانسةانأ لكةة يعةوة اانسةان إليةه تائبةا . 

وتنازير بحسب اةعا  محمدأ الة  يتةب علةى األقة  والةد مةنه   فهل   الذين نُسخوا قرة 

ات له . إننة متاكةد انةه لةو كةان األمةر صةحيحاأ عبر تلك السنين بعد ك  المعانا  التة لد

لتابوا دميعا ا  راوا انفسه  فة صور  قرة  وتنةازير. فلمةا   نجةد و  والةد مةنه  يعةوة 

الى صورته اانسانيةأ تمشيا  مع رلمة هللا الذي يعيةد للتائةب بركتةه؟ لمةا ا   نجةد والةدا  

ل الةةى قةةرة او  تنزيةةرأ وكيةةف اعةةاةه هللا لطبيعتةةه يعةةوة ويخبِّةةر عةةن اتتبةةارهأ وكيةةف تحةةول

 البشرية بعد ان تاب ؟!

العربيةة الجاهليةةأ   تقةف امةام  المي ولوديةاان قصد محمد المسخية المبنية علةى 

التاريخأ وعل  الوهول المختد فة هللا الحقيقة وفة صةفاته. وكةان يجةب ان تُةدفن هةذه 

فةة  هة متدنيةةلمسخ التة القصد فة دي  محمد وفة مجتمعه الجاهلةأ وترافاته عن ا

العالمية. وليث ان باقة دكان العال  قد ةفنةوا ترافةال  المي ولودياتاريخ العال  عن باقة 

ادداةه  منذ آ ف السةنينأ فكة  بةاألولى هةذه الخرافةال المتدنيةة كةان يجةب ان تُةدفن منةذ 

 آ ف السنينأ و  يُجاهر بها لتى هذا الزمان.
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  والتاريخ
  

 هل نستطيع ان نقد ر المرحلة التاريخية التي عاش بها ابراهيم؟

. وهة مدينة دةومرية لقد عاش ابراهي  فة المرللة األولى من لياته فة مدينة اور

أ Uruواألكةاةي هةو  Urimعريقة تعوة لملف الرابع قب  الميوة. ادمها السةومري هةو 

دنةوب  ربةة مدينةة الناصةرية فةة العةراق. كانةت مدينةة اور قةديما  – قيةرتقع فة تة  الم

 مبنية  على الفرال. ولكنها اثن بسبب تغيار فة مجرا الفرال تبتعد عن النهر. 

يظن البعض ان ابراهي  قد عاش فة المرللة األولى من لياته زمن السةولة ال ال ةة 

ق.م. لقةةد  2114عةةام  ق.م. وانتهةةت بسةةقوط اور 2202 ألورأ التةةة بةةدال لةةوالة عةةام

دل هذه السولة المدن السومرية وامتدل لتحت  ك  مناطق ارض بوة ما بين النهرين  ولل

وشمال العراق ومنطقة الفرال األعلةى. وتغلغلةت فةة شةمال دةورياأ لتةى يظةن الةبعض 

 . انها وصلت البحر األبيض المتودك

. القمرأ الذي فة وقت  لق صار يةدعى ايضةا دةن إله االه الرئيسة ألور هو نانا

 لتكري  االه نانا هذا. اور Ziggurat بُنيت زاقور وقد 

من الصعب تحديد متى ولد ابراهي . ه  ولد زمن لك  الملةك ال ةانة للسةولة ال ال ةة 

قب  الميوة. وقد  2147الى عام  -2195أ الذي لك  من عام Shulgi ألور وهو شولجة

ُعرف الملك شولجة فة تنفيذ مشةاريع عمرانيةة فةة مةدن دةومر واكةاةأ وبنائةه عةدة مةن 

 يضةا عةيومالشهير . وتوديع رقعة مملكتةه لتةى تةمت ا اور الزاقورال بما فيه زاقور 

 . ولقد تود،ع ايضا فة منطقة الخليج العربة. التة كانت عاصمتها آنذا  دودة
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وبعةد وفةا  دوشةين ق.م.  (2121 – 2136) لكة  اتةوه شودةين بعد مول شةولجة

دةقطت مدينةة ليةث  .ال ال ةة فةة ادةر  اوروهو الملك الخامس واألتيةر  أابنه إبيسنلك  

 ق.م.  2114عام  اور تحت هجوم عيوم

وتحديد الفترة التي عاش بها ابراهيم وإسحاق ويعقوب في  رحلة ابراهيم من أور

 ارض كنعان

. اة  بعةد الةى لةاران وابيةه تةارل لقد تر  ابراهي  مةع زودتةه ومةع ابةن اتيةه لةوط

 مول والده  هب مع زودته ولوط الى ارض كنعان. 

نستطيع ان نحدة الفتر  التة عاش بهةا ابةراهي  وإدةحاق ويعقةوب فةة كنعةان. ومةن 

مةن  04أ ا  يةذكر ا صةحال العوام  التاريخية التة تساعدنا على  لك هو معركة السةدي 

أ مع اواة ملو  للفائهأ مدن ةائر  ا رةن. ملك عيوم التكوين عن  زو كدرلعومردفر 

ق.م. واصةبحت بعةد  2114عةام  ونحن نعل  بان عةيوم قةد تحةررل مةن لكة  مملكةة اور

ن ابةراهي  قةد  لك التاريخ القو  التة تقةوة تحالفةال فةة منطقةة الهةول الخصةيب. لةذلك فةا

 ق.م. 2114كان يعيش فة ارض كنعان بعد عام 

وهنا  عام  آتر يحدة لنا الفتر  التة عاش بها يعقوب لفيد ابةراهي أ وهةة تةاريخ 

لكة يعيش بهةا يعقةوب بعةدما  التة عاش بها ابراهي  فتر  من الزمن. ا  عاة مدينة لاران

دكن مع تاله  بان الذي كان يعيش فةة لةاران. لقةد كانةت هرب من وده اتيه عيسوأ و

الةى  0111لاران مركزا  تجاريا  زمن ابراهي  وابنائهأ ولكنها هُجرل فةة الفتةر  مةا بةين 

لةذلك نسةةتطيع ان نحةدة الفتةةر  التةة عاشةةها ابةراهي  وإدةةحاق فةةة ارض    991.ق.م 111

.م. اما يعقةوب فيصةعب تحديةد ق 0111ق.م. الى  2114كنعان انها تقع فة الفتر  ما بعد 

متى تر  مع او ةه من ارض كنعان الى مصر لكة يسكن فة مصر. من ليةث انةه بعةد 

 تروده من لاران عاش فتر  من الزمن فة كنعان. 

ا ا  دْرة دفر التكوين عن الفتر  التة عاشها ابراهي  تتفق مع المعطيال التاريخيةةأ 

صةي .  لةك بعكةس اةعةا  القةرآن ان ابةراهي  كةان األمر الذي دوف اناقشه  لقا باك ر تف

الذي قد عاش قب  ابراهي  بآ ف السنين. وفكةر  القةرآن مقتبسةة  مةن  ينازعه الملك نمروة

 كما دوف نرا  لقا . كتاب يهوةي ادمه مدراش ربا

 محمد والعهد القديم 

رتكةةز علةةى مرادةةع تةةعيفةأ منهةةا اليهةةوة كانةةت معلومةةال محمةةد فةةة العهةةد القةةدي  ت

الذين ادلمواأ الذين معرفته  فة الكتاب المقدس عبار  عن قصد قد دمعوهاأ ول  يكةن 

 له  معرفة فة العهد القدي . ا  هنا  مردع آتر وهو زيد بن اابت 

ة فانة وهللا قال  ل  قدم صلع  المدينة قال لة  تعلل  كتاب اليهو عن زيد بن اابت

ما آمن اليهوة على كتابةأ قال فتعلمته فة اق  من نصف شهر 
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مةه عى انةه قةد تعلل اةل  ألنهكمردع لمحمد للعهد القدي  هو تعيف.  لك  زيد بن اابتف

د فة نصف شهرأ  ا  يفسر تعف معلومال محمد بالنسبة للعهد القةدي . وتقديمةه قصة

  العهد القدي  بطريقة مغلوطة. وعدم فهمه لقصد ك  ند ادتند عليه فة العهد القدي . 

 القصة القرآنية فيها مغالطات من جهة عالقة ابراهيم بأبيه  

نولظ انه   يودد هنةا  نةزا  بةين ابةراهي  واي مةن إفةراة عائلتةهأ بة  كةان هنةا  

(. وكانةت قةد 32و 30  00صةطِحبا  ابةراهي  )تكةوين يخةر  مُ  تارل نل اانسجامأ كما نرا 

. ونرا والده يخر  معةهأ (30  00 )تكوينبالخرو   دا ل ةعو  ابراهي  وهو فة اور

 اةعةا بدلي  تاييده لدعو  ابنةه ابةراهي أ ومحاولتةه ان يسةاعده ويكةون معةه. و لةك بعكةس 

أ وانه كان هنا  نزا   بين ابةراهي  ووالةده. القرآن عن والد ابراهي  انه كان عابدا  لمواان

 فيدلعة القرآن فة دور  ا نعام 

ا  بِين   إِنِّة آلِهَة  َوإِْ  قَاَل إِْبَراِهيُ  أِلَبِيِه آَزَر اَتَت،ِخُذ اَْصنَام   اََراَ  َوقَْوَمَك فِة َتَول  ما

 (74  6)دور  ا نعام 

 دور  مري  ان اباه قد قرر ردمه  اةعا ونرا 

 َملِيل ا َواْهُجْرنِة أَلَْرُدَمن،كَ ل،ْ  تَنتَِه  لَ ِن إِْبَراِهي ُ قَاَل اََراِ ب  اَنَت َعْن آلِهَتِة يَا 

 (46  09مري  ))دور  

ا من ابيه ايدلعة القرآن  يضا  او  ن ابراهي  قد تبر،

ْوِعَد   َوعَ " ا تَبَي،َن لَهُ اَن،هُ َعُدو  َوَما َكاَن اْدتِْغفَاُر إِْبَراِهيَ  أِلَبِيِه إِ ، َعن م، َدهَا إِي،اهُ فَلَم،

اَ ِمْنهُ  ِ تَبَر، ، اه  َللِي    .هللِّ   "إِن، إِْبَراِهيَ  أَلَو،

 (004  9)دور  التوبة اي 

 القصة القرآنية على ضوء تفسير ُمفس ري القرآن

  50ونرا القصة باك ر تفصي  مذكور  فة دور  األنبيا  ابتدا  من آية 

ِذِه . َولَقَْد آتَْينَا إِْبَراِهيَ  ُرْشَدهُ ِمن قَْبُ  َوُكن،ا بِِه َعالِِمينَ  ـٰ إِْ  قَاَل أِلَبِيِه َوقَْوِمِه َما هَ

قَاَل لَقَْد ُكنتُْ  اَنتُْ  . قَالُوا َوَدْدنَا آبَاَ نَا لَهَا َعابِِدينَ . الت،َمااِيُ  ال،تِة اَنتُْ  لَهَا َعاِكفُونَ 

بِين  َوآبَااُلكُ  ِعبِينَ . ْ  فِة َتَول  ما باُكْ  . قَالُوا اَِدْ تَنَا بِاْلَحقِّ اَْم اَنَت ِمَن الو، قَاَل بَ  ر،

َماَواِل َواأْلَْرِض ال،ِذي فَطََرهُن، َواَنَا َعلَٰى  َ  اِهِدينَ  َٰربا الس، َن الش، ِ . لُِك  مِّ َوتَاهلل،

ا ل،هُْ  لََعل،هُْ  إِلَْيِه . َولاوا ُمْدبِِرينَ أَلَِكيَدن، اَْصنَاَمُك  بَْعَد اَن تُ  ا إِ ، َكبِير  فََجَعلَهُْ  ُدَذا  

َذا بِآلِهَتِنَا إِن،هُ لَِمَن الظ،الِِمينَ . يَْرِدُعونَ  ـٰ قَالُوا َدِمْعنَا فَت ى يَْذُكُرهُْ  . قَالُوا َمن فََعَ  هَ

قَالُوا اَاَنَت فََعلَْت . َعلَٰى اَْعيُِن الن،اِس لََعل،هُْ  يَْشهَُدونَ  قَالُوا فَاْتُوا بِهِ . يُقَاُل لَهُ إِْبَراِهي ُ 

َذا بِآلِهَتِنَا يَا إِْبَراِهي ُ  ـٰ َذا فَاْداَلُوهُْ  إِن َكانُوا يَنِطقُونَ . هَ ـٰ . قَاَل بَْ  فََعلَهُ َكبِيُرهُْ  هَ

اُ ، نُِكُسوا َعلَٰى ُرُ وِدِهْ  لَقَْد َعلِْمَت  .الُِمونَ فََرَدُعوا إِلَٰى اَنفُِسِهْ  فَقَالُوا إِن،ُكْ  اَنتُُ  الظ، 

ُلَ ِ  يَنِطقُونَ  ـٰ ُك ْ . َما هَ ِ َما َ  يَنفَُعُكْ  َشْي  ا َوَ  يَُضرا اُفٍّ . قَاَل اَفَتَْعبُُدوَن ِمن ُةوِن هللا،

 ِ قُوهُ َوانُصُروا آلِهَتَُكْ  إِن قَالُ . اَفََو تَْعقِلُونَ  أل،ُكْ  َولَِما تَْعبُُدوَن ِمن ُةوِن هللا، وا َلرِّ
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ا َعلَٰى إِْبَراِهي َ . ُكنتُْ  فَاِعلِينَ  ا َوَدَوم  ا . قُْلنَا يَا نَاُر ُكونِة بَْرة  َواََراُةوا بِِه َكْيد 

 (71-50  20. )دور  األنبيا  اي فََجَعْلنَاهُُ  اأْلَْتَسِرينَ 

ا  ابةراهي  ووتةعه فةة النةار هةو الملك الةذي لة نل اويجمع كافة المفسرين للقرآن ب

  . فنقرا فة تفسير الطبرينمروة

قالوا  إ ا كان لين نردع  اثلهة.فوتعوه بـين ايدي أ وإ ا ه  قد دعلوا طعاما  "

فـة طعامنا فاَكْلنا. فلـما نظر إلـيه  إبراهيـ  وإلـى ما  اثلهةردعنا وقد بـاركت 

قال  ما لَُكْ    تَْنِطقُوَن  أن الطعام قاَل ا  تَاُْكلُوَن؟ فلـما لـ  تـجبهبـين ايديه  م

ا   أفنقر ك ل صنـ  فـة لافتـيه أفاتذ فاس لديد .فََراَ  َعلَـْيِهْ  َتْربـا بـاْلـيَـِمينِ 

عن ابن إدحاق قال  بلغ ما فع  ...ا  تر  أق الفاس فـة عنق الصنـ  األكبرعلل 

لـما اُتِـة به وادتـمع له قومه عند  ...واشراف قومه مه نـمروةإبراهيـ  بآلهة قو

بَْ  فََعلَهُ َكبِـيُرهُْ  هََذا   قالَ  .ااْنَت فََعلَْت هََذا بآلِهَتِنا يا إْبراِهيـ ُ   قالُوا ملكه  نـمروة

صغار وهو اكبر  ضب من ان يعبدوا معه هذه ال .إْن كانُوا يَْنِطقُونَ  فادلوه 

قُوهُ َواْنُصُروا  ادمع نـمروة ..فكسرهن. أمنها وقومه فـة إبراهيـ  فقالوا  َلرل

آلِهَتَُكْ  إْن ُكْنتُـْ  فـاِعلِـيَن اي   تنصروها منه إ  بـالتـحريق بـالنار إن كنتـ  

قوه ناصريها... ار  يا نار كونـة فقلنا للن .ا  القوه فـيها أفاوقدوا له نارا لـيحرل

وقال  ...وُ كر انه  لـما اراةوا إلراقه بنوا له بنـيانا   .علـى إبراهيـ  ودوما   برةا  

وإ ا  أ  فلـما طُف ت النار نظروا إلـى إبراهيـ  فإ ا هو رد  آتر معهابن عبـاس

 و كر ان  لك الرد  هو .راس إبراهيـ  فـة لجره يـمس، عن ودهه العرق

. واتردوا إبراهيـ    لـ  تال يوم ذ ةابة إ  اطفال عنه وقال قتاة   ... ملك الظ ل

ودماه  أإ  الوز . وقال الزهري  امر النبـةل صلى هللا عليه ودل  بقتله أالنار

".فَُويسقا  
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 ن ابراهي  فة النار ه بينما كانل ا نفَس الحديث. ويقول ايضا   يكرر القرطبة يضا  او 

من الصرال وهو دالس على السرير يلنسه ملك الظ . فقال  نع   رآه نمروة"

 " الرب ربك! ألقربن له اربعة آ ف بقر  وكف عنه.

 لآلية القرآنية   تفسير القرطبة

  القصة القرآنية مأخوذة من كتاب مدراش ربا 

 Bereshit. يُسةةمى ايضةةا هةةذه القصةةة القرآنيةةة مةةاتو    مةةن كتةةاب مةةدراش ربةةاو

Rabbah ويُنسةةب كتابةةة مةةدراش ربةةا الةةى .Hoshaiah  او Osha'yah  المتةةوفة عةةام(

ا وروشةليمةأ اي فةة  ، لةيس بعةد التلمةوةم(. وتعتقد المودوعة اليهوةية بانه قد نُقلة 351

 وهنا الند من مدراش ربا  ن الرابع او الخامس م. القر

والةد ابةةراهي  ولةران تةةادرا  فةة األصةةنام وعابةدا  لهةةا. ومةر  قةةد تةةر   "كةان تةةارل

وتر  مسلولية بيع التمااي  الى ابراهي  فةة  يابةه. ودةا  ردة  ُمسةن  تةول النهةار لكةة 

ودتين. وقةد دةخر ابةراهي   51بين  يشتري. وداله ابراهي  عن عمره. واداب الرد  انه

به من كونه قد ةعا عم  إنسان آتر قةد عملةه بيديةه فةة بعةض دةاعال انةه إلهةه. فوتةع 

الرد  كلمال ابراهي  فة قلبه وتخللى عن عباة  األصةنام. اة  دةا ل امةرا  وبيةديها لفنةة 
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راهي  طحين لكة تهبها الى اصنام تةارلأ التةة كانةت اثن تحةت دةيطر  ابةراهي . اتةذ ابة

عصا ولطل  ك  التمااي  ما عدا األكبر فيها. ووتع العصا التة لط،ة  بهةا األصةنام بيةد 

ابةوه وراا الخةراب الةذي لة ل فةة "آلهتةه" وفةة متجةرهأ  هذا الصن  األكبر. وعندما عاة

طلب توتيحا  من ابنه الذي تركه مس و   عن المتجر. وبطريقة داتر  شرل ابراهي  انه 

دما اُتة بتقدمة من الطحين لهذه اثلهةأ تعاركوا بينه  ألد  َمْن يكون المستل . الى انةه عن

األكبر بينه أ  اتبا  على المشالنةأ اتذ عصا لكة يلةب المنازعينأ وبفعله  لةك  اتيرا  

مةن السةخرية.  انةه تةرب  قد لطلمه  دميعا . ول  يكن تارل مقتنعا  من هذا التفسةيرأ ففهة  

ف من الزبائن الذين تسره  بسبب ابراهي أ ا تةاظ دةدا واتةر  ابةراهي  مةن وعندما عر

 . بيته ودللمه الى نمروة

ن يعبةد اصةنام ابيةه بسةبب إعوازهةا للقةو أ اقتةرل اابراهي  قد رفةض  نل اومن ليث 

ن المةا  لهةا قةو  ان يعبد النار التة هة قوية ددا. ولكةن ابةراهي  اشةار علةى اعليه  نمروة

"الغيةوم  ابةراهي  ولكةن ادةاب  الما  هو إلةه." نل ا"لسناأ لنعلن  نمروة على النار. اداب 

الةري، هةةو إلهنةةا".  نل افادةةاب نمةروة "لةةنعلن ا ا   ".مةن الةةري، وهةة ُمبةةد،ةهتتشةرب المةةا أ 

ويقف  ان يقاومهامن الري،أ فهو قاةر  اانتبه بان اانسان اقو يقول ولكن ابراهي  ادتمر 

 ". اتده

ر ان يطرله فة النار إلههأ وان يتحدا إلةه جمن محاد وتعب نمروة ة ابراهي  وقرل

ن الةران قةد تُحةدي فةة  يضةا  ان كان ينقذه. ولكن هللا قةد انقةذه مةن اتةون النةار. وإابراهي  

صةير ن يةرا نتيجةة مابةين رايةين. وتةاتر فةة اادابةة الةى  ولكنةه توقةفيعلن عن إلهةهأ 

ه نلةاه بسبب نل ا نه بجانب إله ابراهي أ ظانا  انه قد نجاأ اعلن اابراهي . وعندما راا ابراهي  

إيمانه ل  يكن لقيقيةا أ  نل ااثن اصب، ملتصقا  باهللأ دوف ينجو بنفس المعجز . ومن ليث 

ولكن اعتمد على مجة  معجز أ قد هلك فة النار التة كان نمروة قد طرل ابراهي  فيها. 

 فةة ارض مةيوةه اور "ولران مةال قبة  والةده تةارل 21  00لك ُمشار إليه فة تكوين  

 ".  الكلدانيين

 َشةةْدَر قصةة  قةد اقتةبس مةةن ا صةحال ال الةةث مةن دةفر ةانيةةال كاتةب مةدراش ربةةا 

أ وطةةرله  الملةةك أ الةةذين رفضةةوا ان يعبةةدوا تم ةةاَل الملةةك نبوتذنصةةرخ َوَعْبةةَدنَُغوَ َوِميَشةة

ُمواَقين فة اتون النار. ولكن الرب نجاه . وشاهد نبوتذنصر ابن هللا معه  فة النار وهة  

 محلولون والنار ل  تل يه . وامره  فة الخرو  واكرمه . 

وإبراهي  فة القصة المدراشية موتوعة فة القرآن فة صيغة  المحادا  بين نمروة

 من دور  البقر   251اتراأ كما نرا فة اثية 

ُ اْلُمْلَك إِْ  قَاَل إِْبَراِهيُ  َربِّة " اَلَْ  تََر إِلَى ال،ِذي َلا ، إِْبَراِهيَ  فِة َربِِّه اَْن آتَاهُ هللا،

ْمِس ِمْن ال،ِذي يُْحيِة َويُِميُت قَاَل اَ  َ يَاْتِة بِالش، نَا اُْليِة َواُِميُت قَاَل إِْبَراِهيُ  فَإِن، هللا،

ُ   يَْهِدي اْلقَْوَم الظ،الِِمينَ   ."اْلَمْشِرِق فَاِْل بِهَا ِمْن اْلَمْغِرِب فَبُِهَت ال،ِذي َكفََر َوهللا،
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 الفترة التي عاش بها نمرود

هةو المالةك فةة  تطا  تاريخيا  فاةلةا  عنةدما دعة  نمةروة ربالقد اتطا كاتب مدراش 

هةةو لفيةةد لةةام ابةةن نةةول. وهةةو  1 01عصةر ابةةراهي . ونمةةروة هةةو بحسةةب دةةفر التكةةوين 

يسةبق ابةةراهي  بةآ ف السةةنين. فقةد كةةان اول ُملكةه فةةة بعةض مةةدن بةوة مةةا بةين النهةةرينأ 

كإلدا المدن التةة بناهةا نمةروة.  (01  01 )تكوين Erech َر ويذكر السفر اد  مدينة اَ 

وفة اثراميةة    Urukر  ُمحق،قة بمدينة دومرية قديمة تُعرف فة األكاةية تحت اد  او

Erechـ . فمودةى يسةتخدم ا دة  اثرامةة لهةا. والعصةر القةدي  للمدينةة يسةمى بةUruk 

XVIII Eridu period آ ف دنة قب  المةيوة. فنمةروة دةابق لةذلك  5بة ويعوة الى قرا

ق.م. فيكون بين نمروة وإبراهي  الةذي عةاش فةة القةرن  5511العصر. وممكن ان يكون 

 ؟!مروة معاصرا  ابراهي دنة. فكيف يكون ن 3511العشرين ق.م. قرابة 

التةةة كانةةت  فوقةع محمةةد فةة هةةذا الخطةةا بسةبب اعتمةةاةه علةى ترافةةال مةةدراش ربةا

منتشةةر   بةةين العةةرب المتهةةوةين فةةة زمانةةه. وايضةةا بسةةبب دهلةةه فةةة الكرونولوديةةا التةةة 

 يقدمها الكتاب المقدس.

م اورنيب  ا  إ كالمدينة التة ولد بها وعاش بها ابةراهي  فةة  ما نرا الكتاب المقدس يقدل

دات ابتةةدا   مةةن عةةام ونحةةن نعةةرف بفضةة  ا كتشةةافال التةةة لةة) أالجةةز  ا ول مةةن لياتةةه

ومةةا تبعهةةا مةةن اكتشةةافالأ بانهةةا كانةةت مدينةةة  عظيمةةة أ  .Taylor  J.Eبوادةةطة0154

مةا بةين النهةرين  علةى بةوةوالتلت مكانتها فةة تةاريخ مةا بةين النهةرين. ا  كانةت تسةيطر 

نرا القرآن   يقدم اد  المدينة التة عاش بهةا  الفاردة( الخليجمن وشمال دوريا ودز   

م تطا  تاريخيا  تحت تااير كتاب مدراش رباابراهي ان ابراهي  كان فة عصر   أ ولكنه يقدِّ

  واة آ ف من السنين على األق .وتحت لكمهأ فة وقت دبقه نمروة ب نمروة

كان هللا معروفا  من عائلة ابراهيم، وليس ان اإليمان في هللا قد أتى من خالل تأمل 

 ابراهيم في األجرام السماوية كما يد عي القرآن

إله ابراهي  كان معروفا  عند عائلةة ابةراهي . فكانةت  نل اونرا الكتاب المقدس يعلن ب

أ اتةةة كلمةة "الةرب" علةى لسةان افةراة مةن عائلتةه م ة   بةان ووالةده بتوئية  ابةن نةالور

بةةةراهي  الةةةذي طلةةةب رفقةةةه زودةةةة  ابةةةراهي أ فةةةة اك ةةةر مةةةن منادةةةبة  كقولهمةةةا لخةةةاةم ا

بِّ َتةَرَ  األَْمةُر.  َ نَْقةِدُر اَْن نَُكلَِّمةَك »فَاََداَب  َبَةاُن َوبَتُوئِيةُ  َوقَةا َ  ادحاق " ِمةْن ِعْنةِد الةر،

". ورفقة ابنة بتوئية  واتةت  بةان التةة صةارل زودةة  ادةحاق هةة عابةد  بَِشرل اَْو َتْير  

ه ةائمةا نلةانية فة ديرتها. وهو مةا يُظِهةره الكتةاب المقةدس للربأ و  يودد اي رائحة للوا

كان هنا  تك اايمان التوليدي عبر التاريخ القدي  الذي وص  الى نول. ومن نس  نةول 

دماعال ملمنةأ التة كان والد ابةراهي  هةو ودوة  أعبر بعض نس  دام أقد ادتمر هنا 

إيمةان ابةراهي  لةيس  نل اتعبةد هللا. و لةك يةدل علةى  والد منهةا. فقةد ولةد ابةراهي  فةة عائلةة

ظةةاهر   منفةةرة   اتةةت ابةةراهي  مةةن تةةول التامةة  فةةة النجةةوم والقمةةر والشةةمس كمةةا يةةدعة 

 القرآن 
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َذا َربِّ  ـٰ ا َدن، َعلَْيِه الل،ْيُ  َراَٰا َكْوَكب ا قَاَل هَ ا اَفََ  قَاَل َ  اُِلبا اْثفِلِينَ  .فَلَم، ا فَلَم، . فَلَم،

َذا اَْكبَرُ  ـٰ َذا َربِّة هَ ـٰ ا اَفَلَْت قَاَل يَا قَْوِم إِنِّة بَِري    .َراَا الش،ْمَس بَاِزَ ة  قَاَل هَ فَلَم،

ا تُْشِرُكونَ  م، َماَواِل َواأْلَْرَض َلنِيف ا. مِّ ْهُت َوْدِهَة لِل،ِذي فَطََر الس، َوَما اَنَا  .إِنِّة َود،

 ِمَن اْلُمْشِرِكينَ 

 (79_ 76 نعام )دور  ا

التام  فة الطبيعة او النجوم قد يص  ا نسان من توله الى ودوة تالق عظي  

للكون. كما لدث لو ريق. ولكنه لن يلةي الى معرفة لقيقية عن هوية هذا 

 الخالق والعوقة به. بينما إبراهي  كان له عوقة لقيقية بالرب.

 لم عنهلعصر الذي يتكاانسجام سفر التكوين مع تاريخ 

 حرب السديم

با ألَْبَراَم  . دا ل ةعو  الرب ابراهي  للمر  ال انية فة مدينة لاران  َوقَاَل الر،

 اْ هَْب ِمْن اَْرِتَك َوِمْن َعِشيَرتَِك َوِمْن بَْيِت اَبِيَك إِلَى األَْرِض ال،تِة اُِريَك.»

ة  َعِظيَمة   َواُبَاِرُ  ُمبَاِرِكيَكأ  َواُبَاِرَكَك َواَُعظَِّ  اْدَمَكأ َوتَُكوَن بََرَكة . فَاَْدَعلََك اُم،

 ( 7-0   02)تكوين  «.َو َِعنََك اَْلَعنُهُ. َوتَتَبَاَرُ  فِيَك َدِميُع قَبَائِِ  األَْرضِ 

فذهب ابراهي  الى ارض كنعان ُمصةطِحبا  زودتةه دةار  ولوطةا  ابةن اتيةه. ويسةرة 

انة عشةر كيةف لةدث دةو   فةة ارض كنعةان. وانحةدار ابةراهي  الةى ارض ا صحال ال 

عن ابةراهي أ ويةذهب  يفترق لوط 03مصر ا  ردوعه الى ارض كنعان. وفة ا صحال 

 فة واةي ا رةن.   الى ددوم

انسةةجام مةةع كقائةةد  لتحةةالف فةةة المنطقةةةأ و لةةك ب ودةةفر التكةةوين يةةتكل  عةةن عةةيوم

نةةرا  04فةةة ا صةةحال التةةاريخ الردةةمة لعصةةر ابةةراهي أ اي بدايةةة األلةةف ال ةةانة ق.م. ف

 رةن ديوش تد تمسة ملو  مدن واةي األ اربعةلحرب  هنا  درةا  

أ َوَكةةَدْرلََعْوَمَر َملِةةِك أ َواَْريُةةوَ  َملِةةِك اَ ،َدةةارَ َوَلةةَدَث فِةةة اَي،ةةاِم اَْمَرافَةةَ  َملِةةِك ِشةةْنَعارَ "

أ َوبِْرَشةاَ  َملِةِك َملِةِك َدةُدومَ  أ اَن، هُل َِ  َصنَُعوا َلْرب ا َمةَع بَةاَر َ أ َوتِْدَعاَل َملِِك ُدويِي َ ِعيوَمَ 

. َدِميةُع ال،تِةة ِهةَة ُصةوَ رُ  أ َوَملِةِك بَةالَعَ أ َوِشْم ِيبََر َملِِك َصةبُويِي َ اَْةَمةَ أ َوِشْنآَب َملِِك َعُموَر َ 

ي ِ  ةةدِّ ِمْلةةِ،. اِْانَتَةةْة َعَشةةَر َ َدةةنَة  ال،ةةِذي هُةةَو بَْحةةُر الْ  هةةُل َِ  اْدتََمُعةةوا ُمتََعاِهةةِديَن إِلَةةى ُعْمةةِق السِّ

ابَِعةةَ َعَشةْر َ اَ  ةنَِة الر، نَةَ ال ،الِ َةَ َعَشَر َ َعَصةْوا َعلَْيةِه. َوفِةة الس، تَةى اْدتُْعبُِدوا لَِكَدْرلََعْوَمَرأ َوالس،

 (06-0   04)تكوين ... َواْلُملُوُ  ال،ِذيَن َمَعهُ َوَتَربُوا  َكَدْرلََعْوَمرُ 

من دةفر الرابع عشر  لإلصحالتليد هذا السرة  لتلك الفتر  فه  الظروف السيادية

 تكوين؟

 منطقةة الهةولهنا  فرا  ديادة كبيةر فةة  اصب،ق.م.  2114عام  اوربعد دقوط 

ك يةةر  مةةن الهةةول  ادةةزا المسةةيطر  علةةى  اامبراطوريةةةهةةة  اور  كانةةت إالخصةةيب. 

مدن يملك علةى كة   ما بين النهرين وشمال دوريا. فظهرل لا   الخصيبأ بشك  تاا 
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. وكةان دةقوط مقاطعال صغير  لول المةدنأ يحكة  بكة  منهةا ملةك  ظهرل . ووالد  ملك  

مةةدن الشةةمالأ وهجةةوم العيوميةةين فةةة الجنةةوب. علةةى  مةةوريينألايعةةوة الةةى هجةةوم  اور

ُمنظلمةةة الوليةةد  فةةة المنطقةةةأ ودةةك تلةةك الصةةور  التةةة كةةان هةةة القةةو  ال وكانةةت عةةيوم

. فظهةةور ثتةريسةوةها مةدن ومقاطعةةال صةغير  مسةتقلةأ تتحةةالف مةع بعضةها مةةن لةين 

هةة الصةور  التةة تنطبةق مةع مةا  كةره دةفر  اثونةةعيوم كقو  تراس تحالفةال فةة تلةك 

م كةالقو  المنتصةر  التكوين عن هذا التحالف الذي قاةه العيوميون. وتوقيةت تةرو  عةيو

ترودهةةا لكةةة تنهةةب  اقةةول العظمةةى فةةة الهةةول الخصةةيبأ كانةةت القةةو التةةة  اورعلةةى 

مةن  الرابةع عشةريتفةق مةع الفتةر  التةة  كرهةا ا صةحال  أها فة تلك المنطقةةقوت ظهروت

 واةي ا رةن. ادفر التكوين عن هجوم هذا التحالف على مناطق متعدة أ بما فيه

 كرها دفر التكوين والتة هادمها هذا التحالف الذي كانةت  المدن والمواتع التةو

. فلةيس هنةا األودةكأ معظمها مذكور فة منقوشال متعدة  فة منطقة الشةرق تقوةه عيوم

 الملو  التة كانت تمن هذا التحالف.  ادما على  اركزان  اريدالمجال لذكرها. ولكننة 

Chedorlaomer  ََمر لَعو   وسيطرة العيالميين ولقب كدر كُدر 

كلقةب لملةو  عيوميةين  وهو معةروف  أ  Kutirُمحقق بـالجز  ا ول من ا د  هو 

بعةدة    Kenneth Anderson Kitchenكمةا يستشةهد  أفة قائمة طويلة لهل   الملو 

مةةن البةةال ين
994

كةةن ان يكةةةون مةةن الممlaomer ن لَعةةْوَمرَ ا ون. بعةةض البةةال ين يقولةة

Lagamarفة نصوا ايضاالمعروف  أ Mari ماري
995

فكةر  ان يكةون  ايضا. وهنا  

 Kudur-Lagamarوانةه  أملو  عةيوم أللد ُمميِّز لقبهو  -اي كام  ادمه-لعومر كدر

. وهةذه الفكةر  مليةةد  Assurbanipalكةةر مةن لةه عيومةة قةد  ُ أ إLagamaruتةاةم  اي

. وايضةا مةن األودةكيطانة المشهور فةة كتابةال الشةرق البالث البر David Rohl من

Sayce 996. 

. اورن تحةة  الفةةرا  الةةذي تركةةه دةةقوط اقةةد لاولةةت  عةةيوم نل اكمةةا دةةبق و كةةرل بةة

وكانوا نشطين فة تلك الفتر  فة اتصةا ته  مةع المةدن الهامةة فةة تلةك المنطقةة مةن ادة  

. بالنسةبة لقطنةة هةة Qatna 997 م يصةلون لتةى قطنةاتلق تحالفةالأ وكةان مبعواةو عةيو

 كةة  شةةمال 01. مركةةز آاةةار عةةن لضةةار  اموريةةة قديمةةةأ تبعةةد لةةوالة "المشةةرفة"لاليةةا 

 ال الث قب  الميوة. األلفتعوة كاقدم تاريخ الى منتصف . وشرقة لمد

فلسةطين نةراه واتةحا  فةة ةرادةة تةاريخ على منةاطق فةة دةوريا و وديطر  عيوم

أ وهو ملك عيومةة قةد لكة  فةة Kudor-Mabugمابو   المنطقة. م ال لذلك نذكر كدر

 فةةة Yurukكةة  دنةةوب شةةرق مدينةةة يةةور   25أ التةةة كانةةت تقةةع Larsa مدينةةة  ردةةا

.م. وادتشةةهد ق 0754-0771دنةةوب بةةوة مةةا بةةين النهةةرين. وكةةان لكمةةه بةةين عةةامة 

 ( 0925عال  اثاار األمريكة )المتوفة عام   Abert Tobias Clayبكلمال
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ة    Addaفةةة عةةدة مةةن الكتابةةال المنقوشةةة بةةـ  نفسةةه Kudur-Mabug"يسةةمل

Martu أ التةةةةة تعنةةةةة "اميةةةةر ارضAmurru ".)بمعنةةةةى آتةةةةر  )فلسةةةةطين ودةةةةوريا

و ردا تسجِّ  ديطر  عيوم على المنطقة. و لك فة توافق  فالمنقوشال قب  دقوط عيوم

ةقيق مع دفر التكوين"
998
 

. فسةفر "لعومر"كةدردة  إك أ تمامةا  "كةدر"بـ اد  هذا الملك العيومة يبدا  نل ا لظ ب

ة اد  ملك عيوم بلقب ملو  عيوم قديما وهو كةدر. ويكشةف عةن ان عةيوم  التكوين يسمل

لها ديطر  من تول التحالفال علةى المنطقةةأ األمةر الةذي يعبلةر عةن الصةور  التاريخيةة 

 زمن ابراهي .

 تدعال كلقب حثي

 َملِكِ  . وتدعال بحسب الند هنا "تِْدَعالَ Tidalفة التحالف هو تدعال  اثترالملك 

الشعوب. فهو يحم  لقبا ل يا . وايضا قوله "ملك الشعوب" يدل على  او  Goyim"ُدويِي َ 

يعةةيش فةةة  شةةعبا   الح يةةونكةةان ف قبيلةةة. اوولكنةةه ملةةك دماعةةة  أفةةة مملكةةة ا  انةةه لةةيس ملكةة

تغلغة    فتر  من الزمن التلةوا شةمال دةورياأ وكةان لهةأ وفة الصغرا آديا –األناتول

فةة القةرن ال ةامن عشةر  األناتةول. ولكن قب  تكوين مملكةته  فةة ايضافة ارض كنعان 

 ن كمجموعال محاربة.يقب  الميوةأ كانوا معروف

Tudkhala  بةين القةرن العشةرين  األناتةولهو لقب لرالدةا  كةانوا معةروفين فةة

ع عشةةر قبةة  المةةيوةأ كرالدةةا  مجموعةةال محاربةةةوالتادةة
999

 .Victor P. ويقةةول 

Hamilton  بان ا رتباط بين الكلمة العبرية تدعالtid‘al  الحي يةوالكلمة Tudhaliaأ 

حة مةن التهج ةة فةة الك  Tdg’l تةد   بانهةا الح يةينللقةب ملةو   تابةال األو اريتيةةموت،
1000. 

ا ا  نةةرا دةةفر التكةةوين يةةذكر تةةدعال كلقةةب لقائةةد الشةةعب الح ةةةأ كةةان معروفةةا  فةةة  

 عصر ابراهي .

 األموريينكلقب لبعض ملوك  مرافلا

كانت مملكة شةنعار . Amraphel king of Shinar  فََ  َملِِك ِشْنَعارَ ْمَرابالنسبة  

والسةورية والمصةرية فةة  الح يةةفة المصةاةر  ايضاونجدها  أ(01  01 )تكوين فة باب 

ال انة قب  المسي، األلفالجز  ال انة من 
1001

. وهة اد  لبوة النهرين تاصةة بابة 
1002
 .

نهةرين أ اي Shene naharمن  اد  شنعار مشتق  يبدو ان و
1003
ونجةد فةة ردةائ  تة   . 

 أSangar (Sankhar)او  دةنعار Sanharاد  كما فة كتابال مصرية اترا  رنةاالعم

وهة تشير الى المنطقة الشمالية من بوة ما بين النهرين .محقق بالبال ين بشنعار
1004
. 

عصةر مودةى الةذي ل  لقادتخدام هذه الكلمة   يمكن ان يعوة لعصر  لذا نرا ان

 مودى ان يصف ملك منطقة فة بوة النهرين قد كانت دز ا   اراة وإ كتب دفر التكوينأ 



  القرآن والتاريخ 401

 

  جانية ليست للبيع()نسخة م 

 

فةةةة الهجةةةوم علةةةى واةي ا رةنأ ادةةةتخدم ادةةة  شةةةنعار ا دةةة   مةةةن التحةةةالف مةةةع عةةةيوم

 المعروف فة زمانه لبوة النهرين. 

  Amudpielمكةةن ان يكةةون ي Amraphel امرافةة بةةان  Kitchenيقةةول كشةةن 

اموةبي 
1005

 enduringمعنى ادمه  أاموري زعي   AmudpielبانK.Jaritz . ويقول 

the command of El1006 والظاهر هنا ان ا د  عبار  عن لقب كان يتلقب به بعةض .

 .  األموريينملو  

 كلقب ملكي معروف لتلك الحقبة الزمنية  اريوك

َدةارَ   ريةو بالنسةبة أل هةو لقةب معةروف . فArioch king of Ellasar َملِةِك ا ،

لمجموعة من الملو  فة بوة ما بةين النهةرين. ووالةد مةن هةل   محقةق ادةمه فةة بدايةة 

  Ariukki. وادة  1007ماري ارشيف مدينة Mari Archive ة فةال انة قب  الميو األلف

هةو  .   بةد بةان اريةو راناهة مركز بالقرب مةن لةنوزي و .1008نوزي Nuziنجده فة 

فةةة الكتةةاب المقةةدس فةةة  المةةذكور ملةةك لشةةمال مةةا بةةين النهةةرين. ونجةةد ادةة  ممااةة  لودةة 

Execration texts فةةبالتحديد وExecration texts, Mirgissa F. 3
1009

 )كتابةال

للةدول المجةاور  التةة تنتمةة ممقوتةة مةن المصةريين  ادما دحرية مصرية كانت تحوي 

(كانت تزعج مصر
1010

 األشةخاا. وكانت تُكتب هذه الكتابال على تمااية  لم ة  هةل   

علةى الشخصةيال  ك دوف يلار دحريا  ان  ل نا  تُحط،  وتدفن. وكانوا يظنو آنية او على

 ادةما تاصةة فةة كشةف بعةض  اهميةة. وهذه الكتابةال لهةا األدما التة كانت تم لها هذه 

لةةد ا نل اممةةا يةةدل علةةى  أ.م.ق 2111 – 0111بةةين  األودةةكالحكةةام فةةة منطقةةة الشةةرق 

ينافسةه  كةان  أمن المصةريين كملةك ُمةزعج الملو  الذي كان له لقب اريو  كان معروفا  

 ة منطقة دوريا وفلسطين. ف

َدةارَ  مدينةة  اصةوكانةت أ   Larsaبانهةاالةبعض يقةول   llasar  بالنسةبة لموقةع ا ،

 ادةةتمرل  ردةةاوفةةة دنةةوب العةةراق.  Urukكةة  مةةن يةةور   25بُعةةد  علةةى دةةومرية تقةةع

َدةارَ  نوآترو. اوركمدينة هامة لتى بعد انهيار مملكة  فةة شةمال  Alsiyaفةة   لققوا ا ،

)مملكةة فةة شةمال العةراق تقةع بةين  ILansuraالعراق بالقرب من ةدلةة. وايضةا هنةا   

ولران( كركامش
1011

ةارَ  ايضةا. وهنا   مةذكور  فةة الكتةاب المقةدس فةة   Telassarتَلَس،

 .02  37 اشعيا 

 لفهم يتفق مع الحالة السياسية زمن ابراهيمألقاب الملوك االربعة وتحا

أ امةوريأ وملةك ل يةةوملةك لقبيلةة  ملو  هة  ملةك عةيوم اربعةبين  ا  نرا تحالف  ا  إ

فادةما  ملةو  التحةالف تتفةق مةع . راناوملك من شمال بوة النهرين يبةدو بةالقرب مةن لة

  ويقول كتشنة  لك العصر. األلقاب ف

الحقيقية  األدما وتتفق تماما مع  أتنادب المناطق التة لكموها األدما ن إ"

ل  تُحقق بعد فة مصاةر تاردية. و لك ليس  األشخاا نل ا. لتى ولو واأللقاب
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 األلفتول  األودكامر مفادئ من ليث نقد المعلومال فة منطقة الشرق 

ال انة قب  الميوةأ لتى ان دجول مدينة  فاأللال الث والجز  ا ول من 

دنة فقك " 71الى  51تغطة فقك لقبة تتراول بين  ماري
1012
 

قبةة  المةةيوةأ انقسةةمت بةةوة  2114لةةوالة عةةام  والحقيقةةة بعةةد دةةقوط مملكةةة اور

 أ وهنةا  ممالةكIsin, Larsa, Eshnunna, Assyriaالنهرين الى ممالك صغير  م ة  

فة القرن  . وادتمر األمر كذلك لتى ظهر لمورابةومدن فة الشمال الغربة م   ماري

أ ودةيطر علةى المنطقةة. اة  بةدا األشةوريون يسةيطرون ال امن عشر قب  الميوة فةة بابة 

ا دفر التكوين كانةت قب  الميوة. لذلك فظهور التحالفال م   التة  كره 0611ابتدا  من 

 قب  الميوة. وتشهد ارشيف ماري عن هذه التحالفال  0711 – 2111فة الفتر  بين 

"  يودد ملك قوي بحد  اته. كان هنا  عشر  الى تمسة عشر ملك يتبعون 

 Larsaملك    Rim-Sin. وهكذا ايضا بالنسبة  ملك باب  لمورابة

ملك  21ملك قطنة. ولكن نجد  Amutpielو    Eshnunnaملك   Ibalpielو

" Yamhaملك  Yarim-Limيتبعون 
1013
  

قبة  المةيوة هةة الفتةر   0711 -2111بةان الفتةر  بةين  Kitchenلذلك كمةا يقةول  

ةتلةةت فةةة ديادةةال بةةوة النهةةرين وفةةة ديوشةةها  وهةةذه كلمةةال قةةد  الوليةةد  التةةة عةةيوم

Kitchen  

 ق.م. بان مملكة عيوم0711 -2111قك فة هذه الفتر  بالذال التة بين "انه ف

واردلت  أمن الشرق قد تداتلت بجيوشها فة ديادال بوة ما بين النهرين

مبعوايها  باتجاه الغرب الى  قطنة. ل  يحدث اانية ان عيوم قد اتبعت م   هذه 

هة الجغرافية السياديةأ فان التحالف ا تصا ل البعيد  فة ديادتها. لذلك من د

للممالك الشرقية كما هو مذكور فة دفر التكوين يجب ان يُعام  بجدية 

دفر التكوين" ايكمذكرال قديمة تاريخية فة هذا الكتاب المحفوظ 
1014
  

 ؟  المدن التي ُذكرت أثناء حرب السديمُحق قَت هل  

 بين األربعة ملو  وملو  واةي ا رةن   من بين المدن المذكور  فة الحرب

   يتحدث البرايت عن مكان وهو "هام" الذي كان قةد التلةه كةدرلعومرمدينة هام-0

. . وقد ُودد المكةان فةة شةرقة دلعةاة5  04مع الملو  الذين تبعوهأ كما نجده  فة تكوين 

تبيلن انه يعوة للعصر البرنزي. واد  المدينة مةذكور بةين المةدن التةة  وبعد ةرادة الموقع

ق.م. ويقةةةول  0411لةةةوالة عةةةام  Tuthmosis IIIال الةةةث  التلهةةةا الفرعةةةون تحةةةتمس

هو تاريخة البرايت ان هنا  إاباتال تدل على ان درة لرب السدي 
1015
 . 

 َعْشةةةةةتَاُروَث قَْرنَةةةةةايَِ أ Nelson Glueck  لقةةةةةد لقةةةةةق َعْشةةةةتَاُروَث قَْرنَةةةةةايِ َ -2

Ashteroth Karnaim  التةةة هةةة مللفةةة مةةن كلمتةةينأ  6   04المةةذكور  فةةة   تكةةوين

 Tel والشةيخ دةعد تعبلران عن موقعين متقاربين فة دنوب دوريا تعرفان بـ ت  العشتر 

Ashtarah and Sheikh Sa’ad وكانةةت شةةيخ دةةعد . Sheikh Sa’ad  تُعةةرف
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كانتا قد التلتا فة  َعْشتَاُروَث قَْرنَايِ َ ن ا. ويقول البرايت بCarnaimبالعصر المسيحة ب

نفس تلك الفتر  كما تبينه الحفريال األارية
1016
. 

اُة ، َرَدُعةوا َوَدةاُ وا "  وهة مذكور  فة العدة الذي يتلو "شُ ال،تِة ِهَة قَاةِ  ِمْشفَاطَ "-3

ةا األَُمةوِريِّينَ إِلَى َعْيِن ِمْشفَاطَ ال،تِة ِهَة قَاِةُش. َوَتَربُوا ُك ، بِوَِة اْلَعَمالِقَةةِ  ةاِكنِيَن  أ َواَْيض  الس،

وَن تَامَ    Ain el-Qudeirat"   راليعين القد"ـ"أ قد ُلققت بالنبع المعروف بارَ فِة َلصا

التة فة دينا 
1017
 .     

 وجود المدن الحاكمة وزعماء القبائل الشعبية في عصر ابراهيم  واسحق ويعقوب  

والتةة دةبق واشةرنا  أExecration texts ـبةتكشةف الكتابةال المصةرية المسةما  

 كانةت ال ةانة قبة  المسةي،أ انهةا األلةففة النصةف ا ول مةن إليهاأ عن الحالة فة كنعان 

عشةائر رعةا  شةعبية  اورالدةا  دماعةال  ايضةاوهنةا   اشةخاا.مللفة من مدن يرادها 

tribesfolk و رئةيس قبيلةة ا 31وتةذكر هةذه الكتابةال لةوالة  شبه تماما لالة ابةراهي .تأ

من نفس هذه المناطق  Chieftainsقبيلة 
1018

  . 

 .the story of Sinuheالمعروفةة بادة  قصةة دةينوهة القصةة المصةريةوهنةا  

أ Amenemhat Iا ول امنمحةةال الموتةةوعة فةةة الفتةةر  التةةة مةةال فيهةةا الفرعةةون 

أ فة بداية األلف ال انة ق.م. فعندما بدا المصةريون الحةرب تةد 02لدس السولة رق  م

. وعنةدما Senwosret Iفة الحملةة علةى ليبيةا ولةة عهةد مصةر  Sinuheأ قد رافق ليبيا

الةةى مصةةر يطالةةب  Senwosretفجةةا أ ربمةةا فةةة مةةلامر أ ردةةع ا ول امنمحةةال  مةةال

مةةن لةةدوث مشةةاك  وصةةراعالأ وهةةرب الةةى ارض كنعةةان  بعرشةةه. فخةةاف دةةينوهة

الةةد  أ Ammunenshi مةةن اميوننشةةة قةةد اُنقةةذودةةوريا لكةةة يبةةدا لياتةةه هنةةا . ليةةث 

 . وإدحاق ابراهي م ال ة هو واميوننشزعما  دماعال الرعا  الساكنين هنا . 

ملو  مدن ورالدا  م   هل  . وهل   الرالدا  نةراه  لكام او بيد فكانت السلطة 

كةةان يفعةة  بخيةةامه  مةةن منةةاطق كنعانيةةة نحةةو الجنةةوب وبةةالعكسأ تمامةةا م ةة  مةةا  يتنقلةةون

وهةةذا الوتةةعأ اي ودةةوة رالدةةا  رعةةا  متنقلةةين ومتحةةالفين اليانةةا مةةع . بتنقوتةةه ابةةراهي 

فةة بدايةة األلةف ال ةانة  ا  المدن ولكامهاأ نراه ايضا فةة منةاطق اتةرا. ففةة بابة رالد

قب  الميوةأ كانت السلطة مشتركة بين الملك المحلة لمدينةة مةع رالدةا  عشةائر يعيشةون 

بالخيام بجانب المدينة. وهذا الوتع ُمحق،ق  من دهة مدن او )الممالك التة فة مدن(أ م   

Kish, Babylon, Sippar, Isin, Kisurra  وهةةل   الرالدةةا  كةةانوا يُلقبةةون بةةـ .

rabianu ربيانو
1019
. 

يختلةف عنةه فةة عصةر السةلطة  اثونةةفةة كنعةان فةة تلةك  الذي كةان هذا الوتعو

وقد اةا ودوة رالدا  العشائر  ق.م. 0061- 0461تعوة بين  تةالمصرية على كنعان ال

 ةةال ابةةراهي أ الةةى ظهةةور معاهةةدال بةةين هةةل   الرالدةةا  ولكةةام او او رالدةةا  الرعةةا  ام

 ملةو  المةةدن فةةة بةةوة مةةا بةةين النهةةرين وكنعةةان ودةةوريا. ونةةرا مةةن تةةول مدينةةة مةةاري
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ق.م. صةور   عةن عوقةال المدينةة مةع مجموعةال كانةت  0751والوالها التة تعةوة الةى 

جةري معاهةدال بةين القبائة  والمدينةةتعيش فة الخيام فة المنةاطق لولهةا. وكانةت ت
1020
 .

ونرا م   تلةك  التحالفةال تجةري بةين ابةراهي  ورالدةا  امةوريين )هة   ممةرا وإتوتةه(. 

. اة  بةين إدةحاق وكذلك  فة وقةت  لةق نةرا معاهةد  بةين ابةراهي  وابيمالةك ملةك دةرار

 وابيمالك. 

 تجول رؤساء الرعاة أو القبائل

وتتجةةول مةةن ادةة  البحةةث عةةن مراعةةة.  أركةةز لةةول المةةدنكانةةت هنةةا  قبائةة  تتم

قةد تمركةزل لةول مدينةة مةاري  Mare- Yamina قبيلةة ان فنعةرف مةن كتابةال مةاري

. وهنةا  Uruk, larsa and Sipparنحو  ا  والبعض كانت تجول شرق نهر ةدلة ودنوب

والةد ابةراهي (. وكانةت هنةا  قبائة  تتجةول  )تماما كما كان تارل راناقبائ  كانت لول ل

الى شمال دةوريا ولتةى دلسةلة دبةال لبنةان
1021
واتصةفت ارض كنعةان وشةرق ا رةن . 

. و لةك بةين الفتةر    Nomadic or semi-nomadicفةة هجةر  رعةا  وقبائة  متنقلةة

قب  الميوة 0111الى  2111
1022
 . 

الكبيةر  قةد هُجةرل. واتصةفت الفتةر  فة الفتر  التة عاش بها ابراهي  كانةت المةدن 

بهجرال ألرض فلسطينأ كانت على األك ر رعا أ من مناطق مختلفة م   بوة النهةرين. 

ونشةةال مةةدن صةةغير  لولهةةاأ مةةع زعمةةا  علةةى مسةةتوا ابةةراهي أ لتةةى انةةه تقةةوم هنةةا  

معاهدال بين ابراهي  وبين بعض قاة  هل   المدن الصغير  كما دبق و كرنا. فهنةا  مةا 

يليِّةةد الكتةةاب المقةةدس فةةة دةةرةهأ م ةة  قلةةة ااشةةارال ا ركيولوديةةة عةةن ابنيةةة تةةخمة 

وتحصةةينال ومةةدن تةةخمة فةةة تلةةك الفتةةر 
1023

. األمةةر تبةةدل فةةة زمةةن إدةةحاق ويعقةةوب. 

 (. وعنةةدما عةةاة6  02فعنةةدما مةة و زار ابةةراهي  شةةكي أ كانةةت تسةةمى "مكةةان" )تكةةوين 

 (01   33)تكوين  يعقوب الى شكي أ قد اصبحت مدينة

يستحي  افتعال م   هذا السرة المتفق مع المعطيال التاريخية من اي كاتب متةاترأ 

 .بعكس درة القرآن

ا ا  درة دفر التكوين عن ليا  ابراهي  يتفق مع الوتع السيادة الذي نراه فة عل  

بسةيك اثاار بجميع عناصره. ولكن عندما نةاتة الةى قصةة ابةراهي  فةة القةرآن فهةو دةرة 

بدون اي إشار  تاريخيةة يمنحةه مصةداقية. وكة  مةا  كةره هةو ترافةة عةن كتةاب مةدراش 

الذي عاش قب  ابراهي  بآ ف السنين. فو  أ والتة ربطها كاتب مدراش ربا فة نمروةربا

افية بو اي ةع  يمكن ان يكون درة ُمولى من اله التاريخ. ولكنه درة  نابع  من افكار تر

تاريخة يجعله يستحق انتباه البالث واانسان المفكِّر. فيسه  درة قصة تحت تااير دةرة 

ترافة كما نرا قصة ابراهي  فة القرآن. ولكن يستحي  افتعال درة من اي كاتةب عةاش 

فةة اي عصةرأ دةرة يعبِّةر عةن الحالةة السيادةية فةة القةرن العشةرين والتادةع عشةر قبةة  

ه الدقةةة. األمةةر يةةدل علةةى ان مودةةىأ كاتةةب دةةفر التكةةوينأ قةةد اعتمةةد علةةى المةةيوة بهةةذ
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معلومال مكتوبة اتت من عصر ابراهي  وإدحاق ويعقوبأ ونقلهةا يودةف ولةافظ عليهةا 

 العبرانيون فة مصر لتى وصلت مودى.  

 األسماء في عصر اآلباء وتماثلها مع أسماء اآلباء 

 يقول كايزر عن اهمية األدما  

ياتة  -ابراهي  وإدحاق ويعقوب–ن لقيقة العصر الذي عاش به اثبا  "إابال ع

من صيغة األدما  المذكور  فة  لك العصر. فاألدما  تعبِّر عن وتع 

ادتماعة فريد للزمن المذكور  فيه. تماما كما اانسان يقرر العصر لصور  

ا ا كانت مودوة  فة  -لدي ة من تول مولظة األدلوب وشك  السيار 

وايضا من تول مولظة موةي  اللباس الذي ترتديه المرا  فة  -صور ال

الصور . فاألدما  عاة  هة معبِّر  عن العصر"
1024
 

 Serugان ادةةما  دةةده ال الةةث هةةو  00نفهةة  مةةن قائمةةة ادةةداة ابةةراهي  فةةة تكةةوين 

ألدةما  نجةدها كمةا هةة فةة الكتابةةال . وهةذه اووالةده هةو تةةارل ودةده هةو نةالور دةرو 

والبابلية القديمةأ و لك فة منطقة الفرال األعلى فة بوة ما بين النهةرين لةول  األشورية

ليث عاشت العائلة.  لك   يمكن اعتباره صةدفة منطقة لاران
1025

. فاألدةما  مةن عائلةة 

الةى منطقةة شةمال العةراق فةة المنطقةة التةة كانةت  ابراهي  تدل علةى انتمةا  العائلةة اك ةر

. ولةةذلك فا عتقةةاة ان اصةة  العائلةةة هةةو مةةن لةةارانأ اةة  عاصةةمتها لةةاران منهةةا مةةن اور

هادرل الى اور بسبب الحيا  ا قتصاةية فيها. ا  عاةل الى لةاران وطنهةا األصةلة فةة 

عائلةة ابةراهي  بحةاران هةو ان  وقت  لقأ ربما بعد دقوط مملكة اور. ومةن اةلةة عوقةة

واتيةةه ال ةةانة ادةةمه نةةالورأ وهةةة ادةة  مدينةةة  هةةاران Haranاتةةا ابةةراهي  كةةان ادةةمه 

التةة تعةوة الةى القةرن ال ةامن عشةر ق.م. وادة  ابةوه تةارل وهةو  مذكور  فة الوال ماري

أ ودةةده Sarugiد  . ودةةده دةةرو  هةةو ادةة  بلةة Tel-Turakhiادةة  بلةةد  هةةة فةةة موقةةع 

 .phaligaعلى اد   Peleg األدبق وهو فالج

يعقةوب ويودةف و وإدةماعي  إدةحاقم ة   أمودوة  فة دفر التكوين ادما  وهنا 

التةة  مودوة  فة كتابال ماري أ مودوة   فة ك ر  فة بداية األلف ال انة ق. م. نراهاالخ

 دةتة  Ignace J. Gelb ولقةد دمةع البالةثقبة  المةيوة. تعةوة الةى القةرن ال ةامن عشةر 

نجةةدها فةةة كةة  فتةةر أ ولكةةن  األدةةما مةةن تلةةك الفتةةر . ور ةة  ان مةةن هةةذه  آتيةةة   ادةة    آ ف

يعنةةة ابةةراهي   اثبةةا أادةةتخدامها بشةةك  كبيةةر دةةدا يةةاتة مةةن تلةةك الفتةةر  التةةة عةةاش بهةةا 

م ةة  اموريةةة  تبةةدا فةةة أ West Semiticوهةةة ادةةما  دةةامية  ربيةةة . والفةةاةه واو ةه

(. وادةةما  م ةة  يودةةف Iلةةرف األلةةفأ م ةة  إدةةماعي  وإدةةحاق )فةةة ا نكليةةزي هةةة 

(. كانت هذه األدةما  منتشةر   فةة النصةف Jا نكليزية ويعقوب تبدا بحرف اليا )فة اللغة 

% فةة 55ا ول مةن األلةف ال ةانة قبة  المةيوةأ اي زمةن اثبةا . ولكنهةا انخفضةت نسةبة 

من األلف ال انة قب  الميوة. كةذلك فةان ادة  بنيةامين ابةن يعقةوب الصةغير  النصف ال انة

مودوة بين ادما  تلك الفتر 
1026
 . 
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 الرحالت بين بالد النهرين وسوريا ومناطق اخرى وبالعكس 

بةين دنةوب  ونيتنقلة وامواشة الغن  قد كةان اصحابانه ليس فقك  علما  اثااريقول 

 أمم لةين الحكةام والتجةار ايضةاولكةن  أوريا وكنعةانبحاران الى شةمال دة العراق مرورا  

ومواقةع  لاألناتةوالةى ولكةن  وشةمال دةورياأ فقةك كةانوا يةذهبون الةى كنعةانليس الذين 

تةك للمسةافرين عةن  واعونةال  مواقةع ادةترالة فةة تلةك الةرلول اترا. وكانت هنةا

عقةد ادةت جار . فلقةد ُودةد بةين كتابةال مةا بةين النهةرين itineraries 1027 ايضةاالةرلول 

أ يعةةوة للجةةز  ا ول مةةن ا لةةف ال ةةانة ق.م. بةةين شةةروط ا دةةت جار Wagonللعربةةال 

هنا  بند يقول بان العربة   يجوز ان تُقةاة نحةو شةواطئ البحةر األبةيض المتودةك. وهةذا 

 هو ند هذا العقد 

A wagon 

From Mannum-balun- Shamash, 

Son of Shelibia, 

Khabilkinum, 

Son of Appani {bi}, 

On a lease 

For one year 

Has hired. 

As a yearly rental 

 2/3 of a shekel of silver 

He will pay. 

As the first of the rent 

1/6 of a shekel of silver 

He has received. 

Unto the land of Kittim 

He shall not drive it. 

In the presence of Ibku- Adad, 

Son of Abiatum; 

In the presence of Ilukasha, 
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Son of Arad-Ilishu  

In the presence of Ilishu……. 

Month Ululu, day 25, 

The year the king Erech from the flood 

Of the river as a friend protectd.1028 

 

كةان  Kittim بان كتلةي  6  27كما نعل  من عد  اعداة من العهد القدي  م   لزقيال 

التةة كانةت  Sipparلقةد ُكتةب هةذا العقةد فةة مدينةة  يُقصد بهةا البحةر ا بةيض المتودةك. 

وكانت تقع علةى نهةر الفةرال شةمال بابة  Agadeتُسمى قديما ب 
1029

. مةن الواتة، انةه 

ن كان هنا  ادت جار للعربال بسبب ك ر  المواصول بين بةوة مةا بةين النهةرين وفلسةطي

ودوريا. ومنع العربال ان تص  الشاطئ   شك بسةبب تةوف اصةحاب العربةال مةن ان 

 تتلف العربة ا  تفيض مياه البحر عليها. 

 اتجاه البال ين لك يفسِّر دهولة رلول عائلة ابراهي  المذكور  فة دفر التكوين. و

أ اةة  رانافةةة منطقةةة لةة  اوسةةكن ت ت)وبالتةةالة عائلةةة ابةةراهي  ككةة ( كانةة ان نةةالور هةةو

ومن ليث ظةاهر  هجةر  كانةت  .األصلة اران موطنهاالى ل لا  عاة أاورالى  لهادر

اةة  العكةةس مةةن الجنةةوب نحةةو  اورران الةةى الجنةةوب نحةةو امعروفةةة آنةةذا  مةةن منطقةةة لةة

الى لران هكذا يُرا ردو  تارلأ رانال
1030
هي  وزودتةه مةع ابةن ودةهولة دةفر ابةرا أ

 من لاران الى ارض كنعان.  اتيه لوط

 ادعاء القرآن في رحلة ابراهيم الى مكة هي ُمضادة للتاريخ وأسس الجغرافيا

كمةا هةة مةذكور  فةة  اة  الةى ارض كنعةانأ الةى لةاران مةن اور رللة ابراهي  ا ا  

عةن  ا   ريبة امةرا   تحيةا  فةة تلةك الفتةر  مةن الةزمن. وليسةهةة مةن واقةع ال أدفر التكوين

ن ابةراهي   هةب الةى مكةةأ كمةا ا لك بعكةس اةعةا  القةرآن مةن الواقع التاريخة لعصره. 

 نرا فة اثيال التالية 

ا آِمن ا َواْرُزْق اَهْلَهُ ِمَن ال ،َمَراِل َمْن " َذا بَلَد  ـٰ آَمَن َوإِْ  قَاَل إِْبَراِهيُ  َربِّ اْدَعْ  هَ

هُ إِلَٰى َعَذاِب الن،ارِ  ِ َواْليَْوِم اْثِتِر  قَاَل َوَمن َكفََر فَاَُمتُِّعهُ قَلِيو  اُ ، اَْتطَرا  أِمْنهُ  بِاهلل،

 (026)دور  البقر   َوبِْ َس اْلَمِصيرُ 

ه قةد ادةكن فةة واةيهةا مةن نلةابوابةراهي  قةد صةللى فةة مكةة  نل اويدلعة ايضا القرآن 

النةاس تةذهب إلةيه أ  نل ااي الكعبةة. وطلةب  -أ عند البيةت المحةرمدماعيليين ريتهأ اي ا 

 اي تحج إليه  
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ِم َرب،نَا لِيُقِيُموا  ي،تِة بَِواة  َ ْيِر ِ ي َزْر   ِعْنَد بَْيتَِك اْلُمَحر، َرب،نَا إِنِّة اَْدَكْنُت ِمْن ُ رِّ

َو َ  َن الن،اِس تَْهِوي إِلَْيِهْ  َواْرُزْقهُْ  ِمَن ال ،َمَراِل لََعل،هُْ  فَاْدَعْ  اَْف َِد   مِ . الص،

 ( 37   04دور  ابراهي  اي رق  يَْشُكُروَن )

ولكن اةلعا  القرآن هذا هةو تةد ادةس التةاريخ والجغرافيةا. اي ا ةلعةا  فةة  هةاب 

وف ننةاقش  لةك عصةر ابةراهي  كمةا دة فةة ل  تكن مودةوة   ابراهي  لمكة. ا  نعل  ان مكة 

ر بنةا  شةبه تجةاري بةين فلسةطين والةيمن اوول  يكن هنا  تةك تجةاري  أ لقا   أ لكةة يبةرِّ

قةد  الةدا  ولة  يةذكر التةاريخ ان مكة على الخكأ كما لدث  لقا  بعدما ظهر الخك البةري. 

لسةكان  مجهةو    قطع  لك الطريق من قب . ا  ان  ةرب شةبه الجزيةر  العربيةة كةان لغةزا  

عشةةر قبةة   القةةرن الخةةامسلتةةى للةةيمن قبةة    كةةر   ايكنعةةان. ولةة  يودةةد هنةةا  العةةراق و

مصةةرية  تتحةةدث عةةن الةةيمن )او الصةةومال(. تتعلةةق  كتابةةة  اول المةةيوة. ليةةث نجةةد هنةةا  

م   Genebtyuادةمه  زعي بة ال الةث الةذي  حةتمست  Thutmose IIIلفرعةون دزيةة  يقةدِّ

0425الى عام  0479لك  من عام  
1031
كةان قائةدا  يمنيةا أ   Genebtyuشك ان يُ  واثن .

وا تجاه السائد انه كان صوماليا . كذلك   يودد عندنا اي إشار  عن  رب شةبه الجزيةر  

العربية واليمن فة اي كتابال رافديه او دورية او كنعانية. مما يةدل علةى ان  ةرب شةبه 

الخصةيب ومصةر. ا  لة  ينشةةا الجزيةر  العربيةة كانةت مجهولةة  تمامةا  علةةى دةكان الهةول 

هنا  اي معرفة فة تلك المناطق عن  رب شبه الجزير  العربيةأ قب  ان ظهر السةب يون 

والمعينيون فة اليمن بين القرن ال الث عشر والحاةي عشر ق.م.أ وصارل هنةا  عوقةة 

فكيف يذهب ابراهي  الى مكان ل  يةذهب إليةه . تجارية بين اليمن ومنطقة الهول الخصيب

 الد  من قب أ ول  يسمع به الد  فة ديله ؟!

كةةذلك فتلةةك الرللةةة المزعومةةة مةةن القةةرآن لةة  يتطةةرق إليهةةا دةةفر التكةةوينأ الكتةةاب 

الوليد الةذي عةرف العةال  مةن تولةه عةن ليةا  ابةراهي . ولمةا ا يخفةة العبرانيةون رللةة 

وين لرللةة ابراهي  لغرب شبه الجزير  العربية لو كانت قةد لةدات. فقةد تطةرق دةفر التكة

ابراهي  الى مصرأ مع ما التول تلك الرللةة مةن امةور دةلبيةأ ا  كةان ابةراهي  قةد كةذب 

قد اتذها الى قصره كسريةأ لو  تدات  الرب  قائو  عن دار  انها اتتهأ لتى ان فرعون

فة تحريرها. ومع ان هللا قد ةعاه لكة يعيش فة ارض كنعان ولةيس فةة اي مكةان آتةرأ 

وانه قد  هب هنةا  بعكةس مشةي ة هللا. فلمةا ا إتفةا  رللةة ابةراهي  المزعومةة الةى  ةرب 

شبه الجزير  العربية؟! ليس عاة  كتلةاب الكتةاب المقةدس ان يخفةوا اي شةة أ عةن اعةوم 

مهمة فة الكتاب م ة  ابةراهي  ومودةى وةاوةأ مهمةا كانةت امةورا  دةلبيةأ او  يةر ُمحببةة 

 الزناأ او تنكر ابةراهي  لحقيقةة زوادةه مةن دةاره مةرتين توفةا  لديه أ م   دقوط ةاوة فة 

. فكيةف على نفسهأ مةدعيا  انهةا اتتةهأ او قتة  مودةى للمصةري وهربةه الةى ارض دةينا 

 يخفة هل   الكتلاب  هاب ابراهي  لمكة لو فعو  قد لدث؟!.   

 القبائل في كنعان زمن ابراهيم 

عةةض القبائةة  او المجموعةةال فةةة ارض كنعةةان. فهةة  يةةذكر دةةفر التكةةوين ادةةما  ب

يصةاةق علةى ودةوة م ة  تلةك القبائة  فةة عصةر ابةراهي أ ام  ا ركيولودياالتاريخ وعل  
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انها ادما  ُمفتَعلة مةن كاتةب  لةق؟  لةك األمةر لةه اهميةة تاصةةأ مةن ليةث  يةاب ِ كةر 

عربيةةأ ليةث بُنيةت القرآن ألي قبيلة او امة تعيش زمن ابراهي  فة  رب شبه الجزيةر  ال

 لكد تاريخية ما اةلعى القرآن به.مكة  لقاأ لكة ي

والحي يةين  من بين القبائ  او الشعوب المذكور  فة دفر التكوينأ نةذكر  الكنعةانيين

؛  6  04 . )رادةع  تكةويناْلقَةْدُمونِيِّينَ ين واْلِجْرَداِشي، واليبوديين و ا ُموِريِّينَ و اْلُحوِريِّينَ و

 (    20-09   05و

 الكنعانيون 

فة منطقة السال  وايضا فة األراتة المنخفضةة باتجةاه نهةر  لقد دكن الكنعانيون

 أأ انها كانت فة بوة مةا بةين النهةرينلاماص  القبائ  المنحدر  من كنعان ابن ا رةن. و

والمودةوةال األاريةة الكنعانيةة اثتيةة مةن يا وفلسةطين. من شةمال دةور مناطقا  التلت 

 عصر ابراهي  هة ك ير . ولغته  كان لها تااير كبير على اللغة العبرية. 

 الحثيون

أ ومةن هنةا  امتةدوا فةة آدةيا الصةغرا لاألناتةولقد كان موطن الح يين فة بوة  

عةةان. وقةةد وصةةلت اامبراطوريةةة الح يةةة اودهةةا فةةة القةةرن الةةى شةةمال دةةوريا وارض كن

الرابع عشر قب  الميوة. ولكن تجزال اامبراطورية فةة بدايةة القةرن ال ةانة عشةر ق.م. 

فةة آدةيا الصةغرا هة  نفسةه  الح يةون فةة ارض  وهنا  نقاش لول ما ا ا كان الح يةون

 كنعان زمن ابراهي . 

 عةةام  Hugo Wincklerهيودةةو ونكلةةر مةةن بةةرلين  لقةةد اكتشةةف البروفسةةور

الف لول 21عاصمة الح يين  Boghaz-keuiفة 0916
1032

 . ويقول كشن بانه 

( علةةى )اللسةةيانة Kukun’ son Luqqaق.م. نجةةد ادةة   0111"لةةوالة عةةام   

 Luvianأ م   لغةة Lycian . هل   ه  ددوة السيانيينByblos مسلة فة مدينة الجبي 

التة هة لهجة متقاربة للح ية "
1033

 

 أ اي الجبية Byblosن يكةون فةة مدينةة انه ان كان م   هةذا ممكةن اويقول ايضا  

( فةة مسةافة )اي الح يةين دةكان األناتةول Nesitesفة فينقيا. فانه من السهولة ان نجةد 

ميةةة  061ابعةةد بةةةـ 
1034
)يقصةةةد بنةةةة لةةةث الةةذين بةةةاعوا الحقةةة  ابةةةراهي (. وهنةةةا  مةةةن  

أ والتةةة Kukun’ son Luqqaالمةةلرتين مةةن يضةةع تلةةك المسةةلة التةةة تحةةوي ادةةما  

ُوددل فة الجبي  انها اصو مسلة  مصريةأ وانها  تنتمةة للقةرن الحةاةي والعشةرين قبة  

الميوة
1035
. 
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قةد تةداتلوا فةة دةوريا فةة القةرن وعن تغلغة  الح يةين فةة ارض كنعةان وقِةدمه   ف

ال امن عشر والسةابع عشةر قبة  المةيوة
1036

ةر قةد  ةاناتةول. وهنةا  تغلغة    ُودةد فةةُمبكِّ

فينيقيا وفلسطين.
1037
  

  الحوريون 

. 21   36و  6   04يذكر دفر التكةوين عةن الحةوريين فةة اك ةر مةن موقةعأ م ة   

فةةة  األكةاةي فةة وايقةة تعةوة لعصةر دةردون والحوريةون تاريخيةا  مةذكورون ألول مةر 

ةعوا فةة  القرن الرابع والعشرين قب  الميوة. ا  كان له  مملكة تلةف نهةر ةدلةة. وقةد تودل

. اة  انتقلةوا الةى دةوريا القرن التادع عشر ق.م. فةة بةوة مةا بةين النهةرين والتلةوا اشةور

 يا وفلسطين.  وتغلغلوا فة دور

أ وهةو بالقرب من كركةو   Yorghan Tepeتول لفريال فة  0930وفة عام 

أ تةةة ل اكتشةةةةاف آ ف األلةةةةوال مكتوبةةةةة بةةةةالخك نةةةةوزي Nuziموقةةةع المدينةةةةة التاريخيةةةةة 

ا كةةةانو Nuziأ تعةةةوة للقةةةرن الرابةةةع عشةةةر والخةةةامس عشةةةر ق.م. ودةةةكان المسةةةماري

Hurrians  وه  لةوريين العهةد القةدي . لقةد كةان ادة  المدينةة دةابقاGasur  وهةة اصةو

المدينةةة  مدينةةة اكاةيةةة قديمةةة. وفةةة منتصةةف األلةةف ال ةةانة قبةة  المةةيوة التةة  الحوريةةون

 نوزي. Nuziودموها 

 نَ واالُموِري  

. وفةة لةوالة ه  دبب دقوط مملكة اور موريينألا يعتقد الك يرون من البال ين ان

ق.م. دةةيطر ا موريةةون علةةى دةةز  كبيةةر مةةن بةةوة مةةا بةةين النهةةرين. وقةةد  0911عةةام 

الحقبة التة ُعرفت فة الحقبة البابلية القديمة. -ق.م. 0531-0111بين  ديطروا على باب 

فة القةرن ال ةامن عشةر قبة  المةيوة والةدا  مةنه . وقةد امتةدوا الةى شةمال  وكان لمورابة

 عاصمة هامة لوموريين.     دوريا ودز  من ارض كنعان. وكانت مدينة ماري

مزةهةر   كبيةر    كانةت مدينةة  و. رانامية  دنةوب شةرق لة 211على بعد  تقع ماري

 رفةةةأ  311لةةوالة مللةةف مةةن قبةة  المةةيوة. ُودةةد هنةةا  قصةةر  0761 – 2111بةةين 

نةةدأ مةةن ردةةائ   الةةف 05دةةجول مللفةةة مةةن  اي Archive ارشةةيفويحةةوي علةةى 

ونصوا ةينية الخ. من هذه الردائ  نرا عاةال متطابقة مةع دةفر التكةوين.  ومعاهدال

فةة العهةد القةدي . وهنةا   آلهةة مةذكور  وهنا  ادما  م و  ب، ليوانال عند إقامة عهوة.

و ايم   ابرامأ نولأ  بانأ يعقةوب.  ادما   األدةما فةة  لةك العصةر نفةس  نكةانوا يسةمل

التةة مةةن  ومدينةة نةالور أرانامةدن م ة  لةة ادةما التةة نراهةا فةة دةفر التكةةوين. ونةرا 

تطةةابق الردةةائ  ت بةةت الوومدينةةة لاصةةور.  أالمحتمةة  قةةد ُدةةميت علةةى ادةة  دةةد ابةةراهي 

 .  اثبا ا دتماعة لعصر ابراهي  وباقة 
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ُمونِي ينَ      ال قَد 

"أ اي شعب كان يعيش شرق ارض يقول التقليد العبري انه  بنة قدم "بنة المشرق

-Siهنا  ِ كر فة الكتابال المصةرية لردة  ديادةة وهةو كما دبق و كرل انه كنعان. و

nuhe  قد هرب من مصر زمن العائلة ال ةانة عشةر الفرعونيةةأ وودةد لمايةة فةة ارض

. وعلى األ لب كانت عبار  عن قبيلةة كنعانيةة كانةت تسةكن Qedem 1038كنعان فة بوة 

 شرق ارض كنعان.

َجاِشي    ونال ِجر 

. ولهة  رق ا رةنينحدرون من درداش ا بن الخةامس لكنعةان. وقةد دةكنوا فةة شة

. كذلك فة الكتابال المصرية تحةت Marisaاو   Qaraqishaِ كر فة الكتابال الح ية كـ

 Kirkash اد  كركاش
1039
.   

 اليبوسيون

(. وقد دكنوا مدينة اوروشةلي . كةان 06   01قبيلة منحدر  ايضا من كنعان )تكوين 

. وعندما وص  بنو إدرائي  الى ارض كنعان كان يحك  زمن ابراهي  ملكة صاةق ملكه 

. ور   انهة  ُكسةروا مةن يشةو  0  01أ كما نرا فة دفر يشو  صاةق اةونة اليبوديين

 أ الةى ان التلهةا ةاوة ودعلهةا اي اوروشةلي   Jebusأ إ  انهة  بقةوا فةة مةدينته  دبةوس

عاصمة  له. ونعل  ان السكان اليبوديين قد بقوا فة عهد ةاوةأ وان ةاوة قد اشترا البيةدر 

فةةة ردةةالة فةةة الخةةك  مةةن ارنةةان اليبودةةة ليةةث بنةةى مةةذبحا  للةةرب. وقةةد ُودةةد اليبودةةيون

 .Yabusium تحت اد  يابوديوم فة مدينة ماري المسماري

 غياب ِذكر القرآن ألي قبيلة زمن ابراهيم لكي يعطي لسرده أي مصداقية تاريخية

نةةرا ا ا  ان معظةة  الشةةعوب المةةذكور  فةةة دةةفر التكةةوين زمةةن ابةةراهي  هةةة ُمحق،قةةة 

ى التةاريخ مةن تاريخيةأ وإنها كانت تسكن ُمعاِصر   لزمانةه. فهةة ليسةت قصةة ُمدَتلةة علة

عصر  لق. فسرة دفر التكوين هةو دةرة لحقةائق قةد لةدات فعةو فةة الزمةان والمكةان. 

فك  ما تقدمنا فة المعرفة وفة عل  اثاار نكتشف معلومال اك ر عن الشعوب التة كانت 

تعيش زمن ابراهي أ والتة دةبق دةفر التكةوين ان  كرهةاأ ُمعِطيةا  إيانةا اقةة  فةة ةقةة دةرة 

ن عةةن ليةةا  ابةةراهي أ وعةةن الظةةروف السيادةةية وا دتماعيةةة والسةةكانية التةةة دةفر التكةةوي

عاش فيها وكان قريبا  منها. ولكننةا عنةدما نفحةد اةعةا  القةرآن عةن  هةاب ابةراهي  الةى 

أ   نجةةد هنةةا  ِ كةةرا  فةةة القةةرآن ألي اوادةةك  ةةرب شةةبه العربيةةة ليةةث بُنيةةت مكةةة  لقةةا  

ن ُمقاةا  من رول هللا العارف فة تفاصي  التةاريخ. إشار  تاريخيةأ تدل على ان الكاتب كا

فمحمد   يذكر اد  قبيلة كانت مودوة  فة  رب شبه الجزيةر  العربيةةأ لكةة يةدعونا ان 

 نبحث ونحقِّق اةعا  وليه انه من إله التاريخ. 
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 ملء الفراغ من خالل ابتداع كت اب الحقين

ودةةوة هةةذا الفةةرا   الةةىاادةوم ولقةد انتبةةه المسةةلمون منةةذ القةرون األولةةى مةةن قيةةام 

لمكةأ داعلين ان مكة كانت مسكونة من  . ورالوا يحاولون كتابة تاريخالكبير فة القرآن

. ودعلةوا ان هنةا  قبيلةة ادةمها قبائ أ قب  مجة  ابةراهي  وإدةماعي  إليهةاأ م ة  العمالقةة

ال مةن هةادر. وكةان هةادر المةرا  العةزل هادرل من اليمن ودكنت فة مكة بسةم ُدره 

اصبحت مالكة مكةأ وتسيطر على العموقة الذين ُدعلوا دكان مكة زمةن مجةة  ابةراهي  

لزيارتها. وك  هذا التاريخ نشا بعد محمدأ ول  يُعرف قبله   فة كتاب او فة نقةش. وبةين 

كلبةة ووهةب بةن ادما  المبتدعينأ نذكر ابن إدحاق وابن عباس وعبيد بن شةريه وابةن ال

 منبه وكعب األلبار.   

. كةذلك فةان كان من دةكان مكةة نةذكر ابةن عبةاس ومن بين الذين اةلعوا بان عماليق

ابن إدحاق قد اةلعى بان بعض نس  عماليق  هب ليسكن فة الشامأ وان الفراعنة ه  مةن 

نس  عماليق ايضا
1040

ن اليفةاز ابةن عيسةو ابةن إدةحاق ابةن . ومعروف ان عماليق هةو ابة

( وهةو ا ا  قبيلةة اةوميةة. ودةكنوا القسة  الشةرقة 03-9   36ابراهي  )رادع دفر التكوين 

ولقد ات،بَع اةعا ال ابن عبةاس  . ولكن ابن إدحاق ربطه  كالنس  ال الث من داممن دينا 

ا  دعله  دكان مكة
1041

ق تاريخ قدي  لمكةأ مع ان التاريخ يقول لنةا . ك   لك من اد  تل

مكة ل  تظهةر قبة  القةرن الرابةع مةيوةي. )رادةع كتةابة اادةوم علةى تةو  التةاريخ  نل ا

(. اة  دعلهة  ابةن Islam in Light of Historyالمنشةور باللغةة ا نكليزيةة تحةت ادة  

بن إدحاق ادادةا  إدحاق اص  الفراعنة. ولمدف ما زالت هذه ا فتعا ل  بن عباس وا

دةكنوا مكةة او  قبة  آ ف  يُبنى عليه تاريخ مكةة مةن المسةلمينأ ظةانين فعةو  ان العمالقةة

 السنين من الميوة. 

. فقد دعلوه ابنا لقحطان الذي لققوه بيقطانأ المةذكور فةة دةفر اما من دهة ُدره  

ا ول فة افتعال م    لك كان عبيد بةن شةرية. وقةد  كابن لعابر. 26و  25   01التكوين  

. فنةرا فةة أ التة كانت تابعة لقبيلة كنداراينا دابقا ان اد  قحطان مشتق  من قبيلة قحطن

ملك كندا وقحطنب ملك كندا يُدعى Rabi’at ربيعتالنقوش فة العربية ان 
1042
فواتة،  .

دكن اليمنأ ودةدوا قبيلةة قحطةن قريبةة  ب ااتباريين المسلمين بان يقطانفة محاولة نس

نسبيا  من يقطان. ا   يلروا قحطن بقحطان واةلعوا انه يقطةان. وقةد ُدعة  قحطةان هةذا ابةا 

لكة  الةةيمن. مةةع ان نسةة  يقطةةان فةةة الكتةةاب المقةةدس قةةد دةةكن فةةة منطقةةة الخلةةيج العربةةة 

اينا فة الفصة  عةن األصةنام الخمسةة ان ابةن الكلبةة قةد اةلعةى ودنوب شرق العربية. ور

بان دره  هو هدورام
1043
أ كةابن 27والعةدة  01المةذكور فةة دةفر التكةوينأ ا صةحال  

 مع انه هنا  اتتوف بين الكلمتين. . ابن دام ليقطان ابن عابر ابن ارفكشاة

 شريه معاوية وعبيد بن 

لكةة يقةد عليةه كة  ليلةة "اتبةار  وكان معاوية بن دفيان يسةتدعة عبيةد بةن شةريه

ةةد  األقةةدمين". فكةةان ُعبيةةد بةةن شةةريه يهةةر  عليةةه كةة  ليلةةةأ ةون ان يكةةون لعبيةةد دةةندا  يلكِّ
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ن معاويةة هةذه ا لقصةدأ وصةارل للمسةلمين اةلعا اته او مردعا  مكتوبا  يعوة إليه. اة  ةول

اقدم مردع له  عن التاريخ الُمبتد  الذي ل ل مكان التةاريخ الردةمة. وصةار المةاة  التةة 

بها يدعمون القرآن فة دةرةه. واشةتهرل األنسةاب التةة ابتةدعها عبيةدأ وصةارل كتاباتةه 

قة  مةةةن الكتلةةةاب المسةةةلمين الولقةةةين عةةةن اصةةة  المةةةدن والممالةةةك وعةةةن األنسةةةاب  ُمصةةةدل

ريخ. فكان الكتلاب المسلمون يوةون التاريخ عن الماتة البعيد الذي ل  يتطرق إليه والتوا

لتى التاريخ الردمة. ول  يجدوا اقدم مما اةلعاه عبيد بينما كان يسةلة معاويةة بةن دةفيان. 

 يعطة لعبيد اهمية فوق باقة الكتلاب المسلمين فة هذه الكلمال   كما نرا المسعوةي

ول  يص، عند ك ير من ااتباريين ممن وفد على معاوية من اه  الدراية " 

باتبار الماتين ودير الغابرين من العرب و يره  من المتقدمين فيهاأ إ  

وما كان فيها من الكوائن  أتبر عبيد بن َشِرية وإتباره إياه عما دلف من األيام

ل فة ايدي الناس وكتاب عبيد بن شرية متداو .والحواةث وتشعب األنساب

مشهور"
1044
  

وتع دلسلة  لملو  السب يينأ تبدا من  ومن األمور الُمضِحكة هو ان عبيد بن شريه

بن قحطان". اة  تعبةر السلسةلة مةن الحميةريين الةذين وتةعه   الذي دعله ابن "يعرب دبا

ة نهايةةة القةةةرن العاشةةر قبةةة  المةةيوة. مةةةع ان بعةةد رلبعةةةام ابةةن دةةةليمان مباشةةر أ اي فةةة

أ دنوب اليمن قب  الميوة فة منطقة من 005الحميريين قد ظهروا وملكوا ابتدا  من عام 

بينمةا ادةتمر السةةب يون يملكةون لتةى القةةرن ال الةث مةةيوةي. فهةو يختةر  بةةدون إلمةام فةةة 

 الهيك  التاريخة بتاتا . 

لة  يضةع  السب يين. فة وقةتتع دلسلة لملو  اليمن و عبيد بن شريهوالطريف ان 

. ا    نجةد  قديمةة للملةو  للفتةر  التةة وتةعها عبيةد بةن شةرية الد  يره من قبة  دلسةلة

كتابا قبله او كتابال ُمسند تتحدث عن الفتةر  التةة  كرهةا عبيةد بةن شةريه. ولكةن السلسةلة 

منتصف القرن ال ةامن قبة  المةيوةأ وهةة ةقيقةة  التاريخية المبنية على عل  اثاار تبدا من

ددا وليس بها فرا ال. ولة  يةنج، عبيةد ان يةذكر لتةى والةد مةن تلةك السةو ل السةب ية 

 القديمة التة نعرفها اثن. ولكن باي لق يتجرا عبيد بن شرية ان يضع دولة لملةو  دةبا

ةةد علمةة ا  اثاةةار بةةان السةةب يين فةةة الةةيمن قةةد مةةن اول ملةةك فيهةةا لتةةى النهايةةةأ بينمةةا يلكِّ

ادتخدموا الكتابة منذ القرن الحاةي عشر قب  الميوة كاقدم لدأ ر   ان اقدم كتابة دةب ية 

. فلةو افترتةنا ان عبيةدا  كةان عالمةا  عظيمةا  فةة 1045المةيوة قبة  121معروفة تعةوة لسةنة 

لعصةةر العاشةةر قبةة  أ فانةةه   يسةةتطيع ان يعةةرف شةةي ا عةةن السةةب يين قبةة  اا ركيولوديةةا

كان نبيا  عظيما  م   مودى. فه  يوة المسلمون اليوم ان يعتبروا عبيد اهة   إ االميوةأ إ  

نبة ظهر فة التاريخ. او انه  يتركوا كتابال هذا المهةر  و  يعتمةدوا عليهةا كمةا يفعلةون 

 فة تاريخه  ولتى اليوم.  
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ولماذا تفرغ معاوية في تدوين  هل كان معاوية بن سفيان مقتنعا  في تهريج عبيد. 

 تهريجه؟

طبعا ل  يكن معاوية مقتنعا  بتهريج عبيةد. ولكةن معاويةة كةان ةاهيةة. ا  كةان يعةرف 

ان ك يرين من المسلمين كانوا ينظرون إليه كمختطف الخوفة. تاصة بعد انتصاره علةى 

مةور دديةد  علة بن ابة طالب. فاراة إلها  المسلمين عن السيادة ودع  تركيزه  علةى ا

دذابةأ تكون هة موتو  نقاشاته  وةراداته . وودد فة قصد عبيد بن شةرية وكعةب 

األلبارأ زتما  ترافيةا  كبيةرا أ مةن ممكةن لةو ةونةه ان يصةب، فةة نظةر المسةلمين كتةاريخ 

ل تركيةةز المسةةلمين إليةةه. ودةةوف يُنظةةر الةةى معاويةةة انةةه شخصةةية قةةد  ردةةمة دةةوف يحةةول

 دوم. الرزل مكادب كبير  لصال، اا

  "التاريخ" الحكوكي 

  دامعةة الملةك دةعوة-قسة  التةاريخ كليةة اثةاب أكتب ة. عبدهللا بن إبةراهي  العسةكر

 نجد المقال فة موقع دامعة دعوة  – تحت عنوان  التاريخ الشعبة مقا   

http://faculty.ksu.edu.sa/834/Pages/topicacd2.aspx#_ftn23 

أ وكيف انه قُب  مةن مةلرتين الذي ابتدعه عبيد بن شريه اريخ الحكوكةبه يندة بالت

وابن تلةدون ر ة  عةدم اقتنةاعه  بةه. فةنفه  مةن  لةك ان المةلرتين  مسلمين م   الطبري

قناعةاته  بهةا. المسلمين قد قبلوا لكايال عبيد بن شرية وزموئهأ وادتخدموها ر   عةدم 

فةةالمه  عنةةده  لةةيس الحةةق التةةاريخةأ ولكةةن ادةةتخدام اي شةةة  لتةةى لةةو كانةةت قصصةةا  

 ادطورية ابتدعها عبيد بن شريه وزموئهأ من اد  ت بيت القرآن.

ما مكانة هذه الخرافات في كتابات المؤرخين المسلمين. وهل ما زال العرب يعانون من 

  هذا التزوير ؟

  العسكر يقول الدكتور عبد هللا

وقد نتج عن تلك التاريخ الشعبة الحكةواتة بالتةاريخ الردةمة المةدون ان التةاريخ "

الشعبة االر او   فة العقلية العربية و  يزال يلار فيهاأ فةو تةزال تلةك العقليةة تعةانة مةن 

ا فة التمهيد لهذا النو  من د... هذا األمر إلى اثنأ  ا بارز  ع  ومن الروا  الذين اةوا ةور 

ا ردمي ا مدون ا الراويةان  وة فة  بةن لنظلةة الدودةة البصةري )ل  التاريخ الشعبة تاريخ 

معاوية بن ابةة دةفيان قةد  ولع  الخليفة األموي هـ(.71هـ( عبيد بن شرية الجرهمة )61

وا ولكن ما اقةدم .. مهد السبي  لهما ولمجموعة من إتبارية بوة الشام ليقوموا بهذا الدور

عليه االر فة العقلية العربية وفة الخطاب العربةة وفةة ال قافةة العربيةةأ وفةة النظةر إلةى 

 "التاريخ

ا ا  قةةد اهمةةة  الملرتةةون المسةةةلمون التةةاريخ الردةةةمةأ وتبنلةةوا القصةةةَد الشةةةعبية 

وترافاتها. وما لدث قد االر فةة العقليةة العربيةة وفةة نظةر  المسةلمين للتةاريخ. فصةاروا 
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الخرافة. وفاته  التاريخ الردمة الذي لو  يخ من ودهة نظر عبيد بن شريهينظرون للتار

ةردوه واهملوا تاريخ عبيد وزموئه لنجحوا فة اكتشةاف اتطةا  القةرآن والتزويةر القةائ  

 عليه.

 وقطوراء ومكة جرهم

و  هنةا  امةرا  مةن ودع  الكتلاب المسلمون ان إدةماعي  قةد  هةب الةى مكةةأ وتةز

اها ابةةن عبةةاسُدةةره  السةةيد  بنةةت مضةةاض بةةن عمةةرو الجرهمةةة أ دةةمل
1046

ل ابةةن  . ولةةول

بنةت مضةاض بةن عمةرو الجرهمةة" إدحاق ادمها الى "رعلةة
1047

. و  يعةرف كة   مةن 

همةةا ادةةمان  ابةةن عبةةاس وابةةن إدةةحاقأ ان ا دةةمين اللةةذين اتتاراهمةةا لزودةةة إدةةماعي 

عربيان متاتران من العصر الذي ولدا فيه. وان زمن إدةماعي  فةة القةرن العشةرين قبة  

لغة الحجاز الذي ُكتب بهةا القةرآنأ والتةة صةارل لغةة  –الميوة ل  يكن هنا  لغة عربية 

 العال  العربة بعد ان انتشر اادوم فة الشرق األودك.    

)القبيلة التة  منهزمة  امام تزاعة ا كانت دره وادتمرل هذه الرواية تقول انه بينم

( وتاركة  مكةأ قد تبةال الحجةر األدةوة مةع  ةزالين  هبيةين .بنت مكة فة القرن الرابع م

. ا  طمروا الب ر والحجر األدوة والغزالين بالتراب من ادة  إتفةا  الحجةر فة ب ر زمزم

ليناألدوة والغزا
1048

. قد ابتدعوا هذه القصة لكة يبرروا  ياب الحجةر األدةوة مةن مكةة 

دد محمةد. فطْمةر  عبر العصور القديمةأ و ياب ب ر زمزم الذي لفره  لقا  عبد المطلب

ب ر فة  رب شبه الجزير  العربية عةن البةدو الةذين كةانوا يسةتقون هة  ودمةاله  منةه هةو 

عن اعينه  من إتفا  موقع الب ر. فإنه  دوف  إتفا  البحر األلمر امر مستحي أ ا  اده 

يعوةون فة اليوم ال انة لحفره. وبنا  على تلك القصةد يكةون دةره  قةد عةاش فةة مكةة 

عةام  ايأ ليث تردت قبيلة تزاعة من اليمن الى الوقت الذي اصاب الخراب دد مارب

والى وقت متاتر عن  لكأ اي عندما دا ل تزاعة نحو الجبال المحيطةة  ميوةيأ 051

  ميوةي.بمكة فة القرن الرابع 

"ادة  "قطةورا  لجةره  تحةت ودع  ابةن إدةحاق او َة عة   
1049

أ وانهة  دةا وا مةن 

اليمن وصاروا دكان مكةة واقتتلةواأ وصةار األمةر لجةره أ وتردةت قطةورا  مةن مكةة. 

نجد اقدم كوم عن هذه النزا  وعن اد  قطورا  مودوة  فة الكتاب الذي ال،فه ابن إدةحاق 

""اي السير  بحسب ابن هشام
1050

. ومةن ليةث انةه   نجةد ِ كةرا  لقطةورا  قبة  ان ابتةد  

 عنه  ابن إدحاقأ فوات، انه هو اص  تلك القصد. 

ودةكن مكةة عربية من دةره ويدعة ابن إدحاق ان إدماعي  قد تعل  ال
1051

. ولكننةا 

نقةةول بةةان لغةةة الةةيمن فةةة القةةرن ال الةةث عشةةر ق.م. هةةة اللغةةة السةةب ية القريبةةة مةةن اللغةةة 

األكاةيةةة واألمهريةةةأ وبعيةةد  عةةن العربيةةة. فكيةةف تكةةون لغةةة دةةره  فةةة الةةيمن فةةة القةةرن 

 !العشرين ق.م. هة عربية وان دره  قد علِّ  إدماعي  العربية ؟
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اول مةن تكلة  العربيةة عنةد  ان قطةورا  اةعةىولكة يدع  ابةن إدةحاق ترافتةه هةذه 

تبلب  األلسنة فة باب 
1052

. مع ان اللغة العربية هة لغة لدي ة نسبيا أ واقدم لهجة لهةا هةة 

أ التة هة لغةة ال موةيةأ التة تعوة للقرن ال امن ق.م. وهة  ير مفهومة نسبة للغة قريش

القرآن. ووتع ابن إدحاق شعرا  قد نََسبَه لجره . ولكن الشعر هو بلغة عربية لدي ة مةن 

عصر ابن إدحاق
1053
. 

القبائل التي اد عى المحدثون المسلمون في وجودها في مكة غير ُمحقق ة في التاريخ 

 من أي مصدر بعكس القبائل األخرى

القبائة  اادةماعيلية هة  دةكان لمكةة منةذ اقةدم العصةورأ لكةانوا او  لةو كانةت دةره 

مكشوفين او  لمودىأ كاتب دفر التكوينأ الذي  كر تشةعب القبائة  مةن نةول. وقةد  كةر 

قبائةة  متعةةدة  فةةة شةةبه الجزيةةر  العربيةةةأ ولكنةةه لةة  يةةذكر دةةره  او اي ودةةوة لقبائةة  

انها كانت قريبة منه دغرافيا  اك ةر إدماعيلية فة منطقة اوادك شبه الجزير  العربيةأ مع 

من  يرها من القبائ  التة  كرهةا. اة  نجةد القبائة  التةة علةى الخةك التجةاري البةري بةين 

. لتى قبيلة والمديانيينأ مذكور  فة الكتابال األشورية اليمن والهول الخصيبأ م   دبا

هة موا،قةأ وهة قبيلة قد انحةدرل مةن والةد مةن  Ephah رئيسية وهة عيفةال المديانيين

أ التة تزودها بعد مةول دةار . ويعتقةد البةال ون بةان ابنا  ابراهي  فة زواده من قطور 

المذكور  فة كتابال تغوث بيلصر ال الث ودةردون ال ةانة بانهةا قبيلةة  Hayappaقبيلة 

ولكةةةن   نجةةد اي ِ كةةةر  لجةةةره . فنجةةد قبائةةة  إدةةماعيلية مةةةذكور  مةةةن  .Ephahعيفةةة 

األشةةوريين فةةة منةةاطق مختلفةةةأ ةون ان يةةذكروا ان اي قبيلةةة إدةةماعيلية قةةد دةةكنت فةةة 

 .  اوادك  رب العربيةأ ليث بُنيت مكة فة وقت  لقا  

ائ  على ونجد الكتلاب الكوديكيينأ دوا   كانوا دغرافيين او ملرتينأ يذكرون القب

الخك البري الذي كان يربك اليمن بالهول الخصةيبأ وكةان ك يةرون مةنه  يسةيرون  لةك 

والمةةديانيين وال مةةوةيين واللحيةةانيين و يةةره  مةةن القبائةة . ولكةةن  الخةةك. فةةذكروا األنبةةاط

انهةا عندما وصلوا الى المنطقة التة بُنيت عليها مكة لة  يةذكروا اي قبيلةةأ ممةا يةدل علةى 

لة   كانت تالية مةن السةكان الةى فتةر  قريبةة مةن العصةر المةيوةي. فمة و ادةتطو  بلنةة

و   يهم  اي منطقة من شبه الجزير  العربية كانت مسكونة فة زمانه. ولقد كان بلنة مفصِّ

وة فة كتاباته لدردة انه  كر عن القبائ  التة كانت تسكن الصحرا  المعروفةة اليةوم بةالنف

قبيلةة تسةكن فةة الموقةع  اي. ولكن ل  يةذكر مكةةأ او Agraei؛ من هذه القبائ   كر قبيلة 

الذي بُنيت عليه مكة  لقا . ان  ياب تلك القبائة  التةة اةلعاهةا المسةلمون مةن ا دةتطو  

 الجغرافةةة لبلنةةةأ كمةةا مةةن بةةاقة ا دةةتطوعال الجغرافيةةة السةةابقة لم ةة  ارتميةةدوروس

وادااارتيديس ودترابوأ لدلي  وات، على ان المسةلمين اراةوا ةعة  القةرآن فةة اةعائةه 

المزيف من دهة مكة. فلقد افتع  المسلمون ادما  قبائ  تسكن مكةةأ كةذلك تاريخةا  مزيفةا  

للمدينةةة   يتفةةق مةةع التةةاريخ الردةةمة والموا،ةةق مةةن اعةةوم دغةةرافيين ومةةلرتين يونةةانيين 

قد عاشت فة مكة منةذ عصةر  انت تلك ا ةعا ال صحيحةأ وان دره ورومانيين. فلو ك

ابراهي أ وان القبائ  اادماعيلية قد داةل شبه الجزير  العربيةأ لكانت دره  اعظ  مةن 
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ومعةين. ولكةان ودةوة القبائة   األم  التة لقةق التةاريخ ودوةهةا بصةور   نيةةأ م ة  دةبا

ة ُمحق،قةةةا  مةةةن لقةةةائق التةةةاريخ وعلةةة  اثاةةةار ورلةةةول الجغةةةرافيين اادةةةماعيلية فةةةة مكةةة

والملرتين. ولكن   نجد الملرتين والجغةرافيين يةذكرون دةره أ او يةذكرون ان قبائة  

 إدماعيلية قد عاشت فة المنطقة التة بُنيت عليها مكة  لقا .  

م لنا تاريخا  لعصر ابراهي أ وتاصة فة من  طقة مكةة ليةث اةلعةى ا ا  فالقرآن   يقدِّ

القرآن ان ابراهي  قد  هبأ وادكن إدماعي  فيها وبنى الكعبة. ونجد ان ابتةدا  المسةلمين 

فةةة القةةرن السةةابع وال ةةامن مةةيوةي لتةةاريخ لمكةةة ولسةةكان فيهةةا هةةو  يةةر موا،ةةق  ومخةةالف  

 للتاريخ الردمة.  

 براهيم واوالدهوالمدن المذكورة في سفر التكوين اثناء حياة ا ااالركيولوجيعلم 

مع الملو   ملك عيوم لقد دبق و كرنا ادما  بعض المدن التة هادمها كدرلعومر 

فةةة دنةةوب مةةا بةةين  للفائةةه. وبينلةةا شةةهاة  علةة  ا ركيولوديةةا لهةةا. و كرنةةا عةةن مدينةةة اور

منهةا او  . فهةةة مدينةة  نيةةة فةةة النهةرينأ ليةةث  كةر دةةفر التكةوين ان ابةةراهي  قةد تةةر  

. و كةر دةفر اثاار وتاريخها ُمحق،ق  من علما  اثاار. ا  رل  ابةراهي  الةى مدينةة لةاران

 -)اوروشةةلي ( وةان التكةةوين ادةةما  مةةدن كانةةت مودةةوة  اانةةا  ليةةا  ابةةراهي أ م ةة  دةةالي 

 وين ارتبةاط ادةحاق فةة ب ةر السةبعأ ويعقةوب فةة بيةت اية ودرار. و كر دفر التك  يش

 وشكي  وةواان. فهة مدن ُمحق،قة  زمن ابراهي  وادحاق ويعقوب. 

  Albrightويقول عال  اثاار البرايت 

"ك  المدن المذكور  فة السرة عن اثبا  )ابراهي  وإدحاق ويعقوب( كانت 

( اوروشلي  )دالي  أ كشكي  وبيت إي كمودوة   فة العصر البرونزي المتود

ودرار وةواان وب ر السبع"
1054
 

 وفيما يلة ةرادة عن تلك المدن 

 -  مدينة لاران كانت مركزا  تجاريةا  زمةن ابةراهي  وابنائةهأ ولكنهةا هُجةرللاران 

ق.م. فلةو كةان  111الةى  0111مةن الفتةر  بةين  -ايةة هةذا البحةثكما دبق و كرل فةة بد

مللف دفر التكوينأ كما يدلعة البعضأ قد عاش فة وقت متاتر دداأ فلن يختار لةاران 

كالمدينة التة اقامت بها عائلة ابراهي 
1055
 . 

ا كانةت مودةوة  فةة يقفةون بهة اثبةا التة كان ابراهي  وبقيةة    األمكنةاو  يش ةان

 أ"ةان" عىالتةة فةة وقةت  لةق كانةت تُةد  َيِش Laish العصر البرنزي المتودك. م و  

هةةو تنقةةي، متةةاتر يعةةوة الةةى  4 04ةان فةةة تكةةوين  بادةة هةةا رُ كْ . و ِ بادةةواركانةةت مدينةةة و

القضةا   ما بعد  لةك التةاريخ. ونقةرا عةن  لةك فةة دةفر او أالقرن ال انة عشر قب  الميوة

  ان ادمها كان  يش 29   01

اَبِيِهِ  ال،ِذي ُولَِد ِاْدَرائِيَ . َولِكن، اْدَ  اْلَمِدينَِة  بِاْدِ  َةان  « َةانَ »َوَةَعْوا اْدَ  اْلَمِدينَِة 

 «. َيِشُ »اَو،   
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أ Execration texts رية المعروفةةة بادةة المصةة كتابةةالفةةة اليةةاتة  ادةة   يةةشو 

التة تعوة للقرن التادع عشر وال امن عشر قب  الميوةو
1056
 .    

أ تبعةةةد لةةةوالة عشةةةر  اميةةةال عةةةن 07   37ةواةةةان المةةةذكور  فةةةة تكةةةوين   ةواةةةان

. لفريةةال بوادةةطة البروفسةةور فةةة العصةةر البرونةةزي المتودةةك كانةةت مدينةةة  . والسةةامر 

Joseph P. Free of Wheaton college  اابتت ودةوة طبقةال  0953ابتدا  من عام

دنة ق.م. 011- 3111تعبلر عن التو ل للمدينة فة عصور ما بين 
1057
 

  Stela of Khu -Sobecفةة مسةلة  Sakmumمعروفةة تحةت ادة  شكي   كانت 

لةةوالة عةةام و لةةك  أSesostris III (Senusret III) ودةةرل ال الةةثدن فرعةةون زمةةن

كان الفرعون الخامس من السولة ال انية عشرا  ق. م.  0161
1058
 .  

  09   21فة تكوين  هة لوز  بيت اي  

 .ينَِة اَو،   َكاَن لُوزَ أ َولِكِن اْدُ  اْلَمدِ «بَْيَت إِي َ »َوَةَعا اْدَ   لَِك اْلَمَكاِن 

.ا ول وال ةانة فة العصر البرونزي المتودةك معروفة   مدينة   وكانت بيت اي 
1059

 

 2511والحفريال التة ادريت فة موقعها تدل على انها كانت موقعا  كنعانيا  منةذ لةوالة 

ةةرل عنةةدما ةتةة  اادةةرائيليون ارض كنعةةان اةة  اُعيةةد بنائهةةا. دةةنة قبةة  المةةيوة. وقةةد ةُ  مِّ

والتُلت عد  مرال لتى العصر البيزنطة
1060
. 

 هامةة   كانت مدينةة  وأ تحت اد  دالي  01   04دفر التكوين اوروشلي   مذكور  فة 

زمن ابراهي 
1061
تحةت إةار  0919عام  ولقد بيلنت الحفريال التة ادريت فة اوروشلي  .

Parker  أ ان المدينة كانت قد بُنيت عد  قرون قب  ابراهي
1062
 . 

 Tel abuهةة موقةع  األ لةبدرار علةى    يعتقد البال ون وعلما  اثاار اندرار

Hureirah(Tel Haror)بحجةة  كبيةةر فةةة وبحسةةب الحفريةةال الحدي ةةة كانةةت دةةرار  أ

العصر البرونزي المتودك
1063
 .   

وتُعتبةر بةين . البرونةزي المتودةك فة العصةر بادوار ا  لبرون موقع  كانت لبرون

أ وعليةه المراكز الهامة فة ارض كنعان. وُودد هنا  لول مكتوب عليه بالخك المسماري

اتافة  د  ربما لوري )من الحوريين(ادما   رب دامية 
1064
 . 

نرا ا ا  ان دفر التكوين يعطة صور   واقعية  وتاريخية  ألدما  مدن كانت فة بوة 

ما بين النهرين وكنعان؛ البعض منها قةد ازةهةر فةة عصةر ابةراهي . والةبعض اثتةر قةد 

. فةو ومدينةة لةاران  اب فة وقت  لقأ ا  ظهر فةة فتةر  متةاتر  دةداأ م ة  بيةت اية 

يمكن ان تكون ليةا  ابةراهي  قةد دةا ل الينةا مةن كاتةب متةاتر عةن عصةر مودةىأ الةذي 

ادتفاة من مذكرال ابراهي  التة وصلت إليةه مةرورا  بيودةف ابةن يعقةوبأ الةذي كةان قةد 

 اوصى بان عظامه تُحفظ وتُدفن فة ارض كنعانأ فكيف   يحتفظوا فةة مةذكرال عائلتةه

 اي مذكرال دده األكبر ابراهي  ودده إدحاق ووالده يعقوب. –
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 انعدام المعلومات الُمرافقة الدعاء محمد في القرآن عن ابراهيم

ولكننةةا عنةةدما نةةاتة للقةةرآن نةةرا فقةةرا أ بةة  انعةةداما  لةةِذْكِر مةةدن فةةة دةةرةه لعصةةر 

فةة واةي  ابةراهي أ دةوا هةذه األعةداة مةن القةرآن التةة تةدلعة فةة وتةع ابةراهي   ريتةه

 داف بدون زر  

ِم َرب،نَا لِيُقِيُموا    ي،تِة بَِواة  َ ْيِر ِ ي َزْر   ِعْنَد بَْيتَِك اْلُمَحر، َرب،نَا إِنِّة اَْدَكْنُت ِمْن ُ رِّ

َو َ  فَاْدَعْ  اَْف َِد   ِمَن الن،اِس تَْهِوي إِلَْيِهْ  َواْرُزْقهُْ  ِمَن ال ،َمَراِل لََعل،هُْ  . الص،

 (37-36   04")دور  ابراهي   37ْشُكُروَن )يَ 

ك  ما نفهمه من القرآن ان ابراهي  قد وتع من  ريتهأ يقصد إدةماعي أ فةة واةي 

بدون زر أ اي واةي قال    يُزر  فيه اشجار ومحاصي أ عند "بيتةك الحةرام"أ يقصةد 

موتةو  ت بيةت به الكعبة. فلو  هب ابراهي  الى منطقة مكة لكانت دتكون رللة  هامةة أ و

الرللة دوف يكون  ا اهميةة عظيمةة  لةدع  ةيانةة تةدلعة انهةا قائمةة  علةى ابةراهي أ وعلةى 

 هابه الى  رب شبه الجزير  العربية وبنائةه هيكة  هلل هنةا  مةن ادة  ان يضةع ادادةال 

ةيانةةة قامةةت عليهةةا اادةةومية بحسةةب القةةرآن ومحمةةد. ا  يُسةةتحق ان يُعطةةى لهةةذه الرللةةة 

 توتي، التاريخة والجغرافة ؟!. قسطا  من ال

حياة ابراهيم في الكتاب المقدس الغنية في الحقائق التاريخية والالهوتية مقابل انعدام 

 المعلومات في القرآن لديانة تد عي في االرتكاز على ابراهيم

ران وفةةة مةةدن كنعةةان اولةة فحيةةا  ابةةراهي  فةةة الكتةةاب المقةةدس ورلوتةةه مةةن اور

إصةةحال فةةة دةةفر  04ردوعةةه ألرض كنعةةان ودةةكناه هنةةا  قةةد اُعطةةة لهةةا  ومصةةرأ اةة 

التكوين. ابتدا  من ااصحال الحاةي عشر الذي دجل  لنا دلسلة الجدوة التةة تةر  منهةا 

التةة التةول ليةا  ابةراهي أ بمةا فيهةا مةن لةواةث وِ كةر  24-02ابراهي   ا  من إصحال 

الةةرب لةةه الةةذي اعطةةاه الوعةةوة.  مةةدن وقبائةة  وتحالفةةال ولةةروب ومعاهةةدال وزيةةارال

والنبوال التة َ َكرل عن  هاب نسله لكة يُستعبد فة ارض  ريبة لمد  اربعة قرونأ اة  

يعةةوة لكةةة يمتلةةك ارَض كنعةةان بعةةدما يةةدين هللا األمةةة التةةة دةةوف تسةةتعبده. ونبةةوال عةةن 

ر ادةحاق ويع قةوب مجة  المسي، من نسله لكة تتبار  به ك  الشعوبأ األمر الةذي ُكةرِّ

فةةة وقةةت  لةةق. والنبةةو  الفريةةد  الرمزيةةة التةةة ارتبطةةت فةةة امةةر الةةرب لةةه ان يقةةدم ابنةةه 

وليده الذي بقة معه اي إدحاقأ و لةك بعةد ان صةرف إدةماعي  والجاريةة مةن بيتةهأ ان 

يقدمه على دب  المرياأ اي على دبال اوروشلي . ا  فُِدي إدحاق بكبش نازل من السما أ 

ه دةماويأ ومةال علةى نفةس الجبة  فةدا   للبشةرية. فكيةف نجعة  إشار  للمسي، الذي اصةل

من دور  ابراهي  ان تنسخ الحق الُمعلن فة اربعة عشر إصحالا مةن دةفر  37اثية رق  

تكةةوينأ بمةةا فيهةةا مةةن لقةةائق تاريخيةةة ودغرافيةةة و هوتيةةة فريةةد أ هةةة األدةةاس الحقيقةةة 

 لإليمان الذي اراة هللا ان يضعه للجنس البشري؟!. 
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 ورة قصد كاتب القرآنخط

هنا نرا ان مولة القرآن اراة إلغا  األدادةال التاريخيةة والروليةة التةة وتةعها 

هللا فةةة دةةفر التكةةوينأ لكةةة يزيةةغ قارئيةةه عةةن الحةةقأ وعمةةا بةةه مةةن مصةةداقية تاريخيةةة 

ورولية عن وعوةه التة ترتكز على تحضيره لمجة  المسي، وموته الفدائة عن الجنس 

يعوة يهت  القةارئ فةة ادةاس توصةه األبةدي مةن الخطيةة القةائ  علةى  البشري. وبذلك  

مجة  المسي، وموته على دب  المريا فة اوروشلي . وينصرف القارئ لكذبة ان ابةراهي  

وعملةه  قد  هب الةى مكةة وبنةى معبةدا أ فيتحةول القةارئ عةن البحةث فةة شخصةية الفةاةي

ائض ةينية ولج فةة منطقةة مكةة التةة لة  تكةن مودةوة  الحقيقة فة الفدا أ نحو تدين وفر

 زمن ابراهي أ كما دوف نبيِّن فة الفقرال الولقة. 

 عدم وجود مكة قبل القرن الرابع ميالدي

 مكة غائبة في استطالعات الجغرافيين والمؤرخين الكالسيكيين عصور ما قبل الميالد 

ر  العربيةة  ال اهميةة تاصةةأ كانت البع ال التة اردلها ا دكندر الى شبه الجزية

ونفهة  من ليث انه كان يخطك ان يحت  العربيةأ ولكنةه مةال قبة  ان يحقِّةق هةذا الهةدف. 

إلةـى شةبه  اوث بع ال بحرية من باب  ارد ا دكندر قد  نل اب ريانامن الملر  اليونانة 

 كانةت تحةت إمةر  هيةرونة البع ة ال ال ةأ و. كانت اه  بع ة من ال واة هالجزير  العربية

Hieronوعلى  اية كبيةر  ا  . 1065لول معظ  دوال  شبه الجزير  العربية ابحرالذي  أ

ا دةكندر بينمةا كةان فةة مصةر. فقةد اردة   اردةلهاالبع ةة ا دتكشةافية التةة  األهميةةمن 

لكةةةة يستكشةةةف  Heroopolisطلةةةق مةةةن مدينةةةة الةةةذي ان Anaxicrates انكسةةةيكريتوس

  رب شبه الجزيةر  العربيةة. ويعتبةر البةال ون بةان ادةتطو  انكسةيكريتوس كةان نادحةا  

 The archaeologyفةة كتابةه  Himanshu Prabha Ray. فكمةا يقةول الةدكتور ددا  

of seafaring in ancient South Asia  لقةةد كةةامبرة الةةذي نشةةرته دامعةةة"  

أ Burstein. ويقةول 1066ع المناطق الساللية لغرب شةبه الجزيةر  العربيةة"ادتكشف دمي

ة "بسةرة  الخبير فة الجغرافية القديمةة لشةبه الجزيةر  العربيةةأ بةان انكسةيكريتوس قةد زول

. بمعنةةى آتةةر عةةن الممالةةك 1067ةقيةةق عةةن الحالةةة السيادةةية لغةةرب شةةبه الجزيةةر  العربيةةة"

وكانةةت بع ةةة شةةبه الجزيةةر  العربيةةة. والمةةدن والقبائةة  التةةة كانةةت تسةةيطر علةةى  ةةرب 

وا نتةائج بع تةه  مردعا  هاما  للجغرافيين اليونةانيين انكسيكريتوس الولقةينأ الةذين قةد تةمل

الى كتاباته . فمن ليث ان مكة  يةر مةذكور  فةة اي مةن كتابةاته أ نسةتنتج بةان مكةة فةة 

كانةت  يةر مودةوة . كةذلك   يودةد  كةر  القرن الرابع قب  الميوةأ تاريخ تلك الحمولأ

 ألي قبيلة فة المنطقة التة بُنيت عليها مكة  لقا .

ر  فةة ادةتطو   أ الةذي Agatharchides  شةيدسااةار ادولقيقة  ياب مكة ُمكةر،

كتابةال الجغةةرافيين  شةيدس المةيوة. وقةد ةرس ا ااةار قبة  032و 045كتةب بةين عةامة 

مةن  ؛عيةان   . وقةد اعتمةد ايضةا علةى شةهوةَ  1068ردلوا من الملو  البطالمةاُ الذين كانوا قد 
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ومةةا  ومكتشةةفين وتجةةار الةةذين زاروا منطقةةة البحةةر األلمةةر أبيةةنه  مبعةةواين مةةن الملةةو 

 Bibliotheca .9المدعو  به نجده فة كتاب فوتيوسد لكتا. واه  ملخل 8لولها من مدن

قةةد وصةةف السةةال  الشةةرقة للبحةةر  يكمةةن فةةة انةةه شةةيدسااةةار داواهميةة ادةةتطو  

وقبائ  كانت تبعد عن السال  اك ةر ممةا كانةت تبعةد مكةة عةن  اقوامبما عليه من  أاأللمر

فة اقصى الشةمال إلةـى الةيمن. ولكنةه عنةدما وصة   من تليج العقبة ك ابتدا   السال . و ل

فة وصفه المنطقة الودطى من  رب شةبه الجزيةر  العربيةةأ ليةث بُنيةت مكةة فةة وقةت 

. فتلك المنطقة الجةرةا  لة  يكةن ت بت انها كانت مسكونة   او قرية    لقأ فل  يجد اي مدينة  

 عبد. بها اي قرية او م

فةة  من مدينة افسس Artemidorusارتميدورس نفس الحقيقة نراها فة ادتطو  

قبةة  المةةيوة. وقةةد دمةةع معلومةةال  013. عةةاش ارتميةةدورس لةةوالة عةةام ادةةيا الصةةغرا

ورس كمةا فعة  ولقد وصف ارتميد 1069.كذلك من رلوته الشخصية أك ير  من دغرافيين

الشريك المحا ي للبحر األلمر. وعندما وص  للجز  ليث بُنيةت مكةة فةة  شيدس اااردا

 لةك الجةز  كةان فةة  نل اوقت  لقأ ل  يجةد هنةا  اي دةكان. فقةد كةان مةن الواتة، مةن 

ك . ودنةوب  لةصةغيرا   إلةـى الجنةوب لكةة يجةد مينةا    . فقد دار ك يةرا  زمانه  ير مسكون  

. فكةان هنةا  بعةض البةدو Debaeرض مسكونة من شةعب تحةت ادة  االمينا  كان هنا  

ن االرل  وقلي  من المزارعين. ولكن لة  يكةن هنةا  مةدن فةة تلةك المنطقةة. وكةان عليةه 

. بمعنةى آتةر 1070باتجاه الحدوة اليمنية لكة يجد بحسب كلماته "شعبا متمدنا" يسافر ك يرا  

 كان  ير مسةكون أليث بُنيت مكة فة وقت  لق أربيةفان الجز  األودك من  رب الع

فقةك  وهذا الجز  يفص  بين الشةمال والةيمن وكةان مسةكونا   قب  الميوة. 013لوالة عام 

 من بدو رل .

 الحملة الرومانية تؤك د عدم وجود مكة في زمانها

ق.م. اكةةدل نفةةس الحقيقةةة. ا  اراة  25والحملةةة الرومانيةةة التةةة كانةةت لةةوالة عةةام 

التول  رب شبه العربية لمنع القرصنةأ والتول اليمن للسةيطر  علةى طريةق  الرومان

الرومةةانة لمصةةر آنةةذا . ورافةةق الحملةةة  الحةةاك  Gallus التوابةة . وقةةاة الحملةةة دةةالوس

الحملةةةة فةةةة كتابةةةه السةةةاةس الةةةذي كتةةةب عةةةن . المةةةلر  والجغرافةةةة المشةةةهور دةةةترابو

                                                 
قد  ااار شيدسادتشير على ان   On the Erythraean Seaمقاطع متعدة  من كتاب  - 8

 fragmentادتشار شهوة عيان واترين كانوا قد زاروا المنطقة. انظر بشك  تاا الى مقطع 

41 
 ير مودوة ا نأ ولكن ُلفظت معلوماته من تول نق  الكتاب  ااار شيدسداكتاب  مع ان -  9

ديدا  ودترابو. ونجد ملخصا   Diodorusوةيوةوروس  Photius الكودكيين تاصة فوتيوس

( وا صحالال Library of History) للكتاب الخامس   ااار شيدس فة كتاب ةيوةوروس

 .Codex 250لفوتيوسأ تاصة  Bibliotheca. وهنا  تلخيد فة كتاب  02-41
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 The Geography of Strabo, Book رادع تفاصي  الحملة فة كتاب دترابو)عشر.

XVI. 4. 24) 

مدينةةة فةةة الحملةةةأ قةةد وصةةف زلةةف الجةةيش مةةن  نسةةبة  شةةترا  المةةلر  دةةترابو

Leuce Come القريةة و. األلمر" على البحر ة البيضا أ التة تعنة "القريلويكة كومة

وهةة  يامنةاأ فةة الحةورا اكانت تقع بالنسبة لخارطةة شةبه الجزيةر  العربيةة فةة البيضا  

مي  عن المكان الذي بُنيةت بةه مكةة فةة وقةت  لةق. اة  زلةف الجةيش  211تبعد لوالة 

ومةر، باوادةك  ةرب العربيةة ليةث  .األنبةاطنةة الحجةر التةة كانةت تحةت دةيطر  إلـى مدي

يصةةف  دةةترابو اراتةةة قاللةةة. ومةةن هنةةا بنيةةت مكةةة فةةة وقةةت  لةةقأ ليةةث وصةةف 

   دترابو 

 ـكان للبدو ومعظمه صحراوي . ويُدعى ب "البلد التالة الذي عبر به دالوس

Ararene رق دالوس تمسون يوما لتى وص  إلـى نجرانة. ولقد ادتغ  ." 

ميو عةن مكةة.  315الواقعة على الحدوة اليمنيةأ وتبعد  ونجرانة هة مدينة نجران

     .األلمرعن شاطئ البحر  ميو   025ولوالة 

مةن الةتول مدينةة    دةالوسن فشةانةه بعةد اوهةو   هنا  شة  آتر يةدعو لوعتبةار

النبطة كدلي . واعتمد على تبرا  محليين للعةوة   Syllaeus ماربأ قد ادتبدل ديليوس

. ونتيجةة لةذلك دعة  عمليةة Leuce Comeا  إلـى القرية النبطية لوكة كةومة  ألنجران

علةى تةك القوافة  البةري  نيةة  مبالتةة كانةت من تةول القةرا  الردو  باك ر درعة. مارا  

ك  تلةك القةرا با دة أ ولكنةه لة  يةذكر  ليث بُنيت مكة فة وقت  لق. ولقد  كر دترابو

تةرا ااة  تحةر  إلةـى مدينةة  أHepta phreata يةة تةدعى هبتةا فرياتةافقةد مةرل بقر .مكةة

 والتةةةةة هةةةةة مالواةةةةان أMalotha اةةةة  إلةةةةـى قريةةةةة تةةةةدعى مالواةةةةا .Chaallaتةةةةدعى 

Malothanمية   31أ التةة تبعةد لةوالة التة كانت تقع بالقرب من المدينة الحالية دةد  أ

و الحجةر )التةة تقةع شةمال المنطقةة التةة ا Egraمالواةان و  اومكة. ولكن بين مالواا  عن

كن هنا  قرا قد  كرها دترابو الجغرافة والمةلر  بُنيت عليها مكة فة وقت  لق( ل  ت

فة الما  والطعام. ولكنه ل   لة. لقد التا  دالوس بصور  طارئة إلـى تزويد  مق للحرافِ المُ 

ة دنوةه فة  لكة تعطيه شي ا   يجد قرا   و لك فةة المنطقةة التةة  الم ونةأمن الرالةأ وتزوِّ

 بُنيت عليها مكة فة وقت  لق. 

 يؤك د غياب مكة في القرن االول الميالدي  ول البحر االرثريحكتاب الطواف 

ولقيقةةة  يةةاب مكةةة فةةة القةةرن ا ول م. نسةةتدلله مةةن اك ةةر مةةن مصةةدر. م ةة  كتةةاب 

 62و  51وقةةد ُكتةةب بةةين عةةامة  .اي البحةةر األلمةةر – الطةةواف لةةول البحةةر ا راةةري

علةى السةال   Bereniceكان يقطةن فةة مدينةة وكاتب مجهول ا د أ ال . كان1071ميوةي

الغربة من البحر األلمرأ مقاب  اوادك  رب العربيةة. وتلةك المدينةة كانةت تبعةد لةوالة 

نسةبة  لمكةان دةكنى ميو عةن المكةان ليةث بُنيةت مكةة فةة وقةت  لةق. و 221إلـى  211
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فةة المنطقةة. ولقةد  كةر دميةع القةرا والمةدن علةى الشةريك  ا    شةك تبيةر فكةانأ الكاتب

  ولكنه ل  يذكر مكة.  أمي  عن البحر األلمر 011بعمق 

 يؤكد حقيقة غياب مكة في القرن االول ميالدي استطالع بلني

" اريخ الطبيعةةة"التةةأ المةةلر  الرومةةانة. وادةة  كتابةةه وهنةةا  ايضةةا كتةةاب بلنةةة

Natural History فةةة بلنةةة . و طلةةى 10مةةيوةي 76و  72بةةين عةةامة أ ويعةةوة الةةى مةةا

مةةن التةةاريخ  الكتةةاب السةةاةسففةةة  ادةةتطوعه المشةةهور دميةةع شةةبه الجزيةةر  العربيةةة.

كتةب بتفصةي  عةن شةبه الجزيةر  العربيةة. أ 33و  32أ وفةة الفصةلين الطةويلين الطبيعة

و كةر عةدةا  كبيةرا  مةن المةدن والقةرا فة شبه الجزيةر  العربيةة.  بلدا  وقبيلة   92د  كر قو

كانت فة شبه الجزير  العربية فة زمانه. ولكنه ل  يذكر مكةةأ ولة  يةذكر اي قبيلةة تسةكن 

ي مةن القبائة  التةة اةلعةى الة  يةذكر فة المنطقة التة بنيت عليهةا مكةة فةة وقةت  لةق. و

  .م   دره  أولى بعد الميوةلمسلمين انها عاشت فة مكة فة القرون األا األوائ الكتلاب 

 يؤكد ان مكة لم تكن موجودة    في القرن الثاني م استطالع بطليموس

فةةة  كةةذلك فبطليمةةوسأ الجغرافةةة اليونةةانة المشةةهور الةةذي عةةاش فةةة اادةةكندرية

ولكنةه لة  يةذكر العربية فةة زمانةهأ مدن فة شبه الجزير  قد  كر ادما  ال .القرن ال انة م

تطةوط  السةابعأ يسةج  بطليمةوس وااصةحالمكة. وفة الكتاب الساةس من "دغرافيةة" 

. فةةة ةرادةةة تلةةك المواقةةع  1072العةةرض والطةةول لعةةد  مواقةةع فةةة شةةبه الجزيةةر  العربيةةة

اي مدينةة فةة الشةريك ليةث مكةة قةد  نجد انه   يذكر مكة. كذلك فانه ل  يذكروالخطوطأ 

 بُنيت  لقا . 

 ليست مكة ماكوربا

كقرية او مدينة فةة العمةق. ور ة  ان المسةلمين يةوةون  ماكوربا  كر بطليموسلقد 

انة. ا  ان يحققوا تلك القرية بمكة. إ  ان بطليموس قد وتةعها بةالقرب مةن السةال  الُعمة

اي المدينةةة.  أي ةةرب Yathrib التةةة هةةة Lathrippaمدينةةة وتةةعها كخةةك طةةول شةةرق 

بينما مكة هة  رب  أةردال والث شرق من ي رب 3على تك طول على بُعد ها وتعو

ن تكون مدينةة باتجةاه المكةان الةذي اي رب. لذلك   يمكن ان تكون ماكوربا هة مكةأ و  

بطليمةوس ماكوربةا لةيس كالمدينةة  كةر لقةد  لخةك العةرض بالنسةبة. بُنيت عليه مكة  لقةا  

                                                 
 The بعد تاريخ كتابة كتاب Natural Historyقد كتب  يتفق البال ون على ان بلنة - 10

Periplus of the Erythraean Sea بلنة قد اةت  فة كتابه عناصر متعدة   .  لك بسبب ان

موصوفة فة الكتاب ا تيرأ تاصة عن العربية السعيد  اي اليمن. ومعروف بان بلنة قد انهى 

 م.  76-72بين عامة  Natural Historyكتابه 
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 Carna مدينةةة قارنةةالةةد،ة . فقةةد مةةن ي ةةربأ ولكةةن كالمدينةةة الساةدةةة دنوبةةا   ال انيةةة دنوبةةا  

قارنةا كانةت مدينةة وة ماكوربةا كالساةدةة دنوبةا. مةن ي ةربأ ولةد،  دنوبةا   األولىكالمدينة 

ا  كانةةت فةةة ماتةةيها عاصةةمة  .1073 كرهةةا دةةترابو معينيةةةيمنيةةة معروفةةة ديةةدا كمدينةةة 

ماكوربا تقع فة دنوب شةبه الجزيةر   ه بحسب تك العرضأ كانتنل انستنتج بو للمعينيين.

. Mochorbe مدينةةة تحةةت ادةة  موكوربةةا قةةد  كةةر بلنةةةولالعربيةةةأ دنةةوب مدينةةة قارنةةا. 

. 1074فة دنوبة شبه الجزير  العربيةة عمان على شاطئ لضرمولوقال عنها انها مينا  ل

 كوربا. ون ماكوربا مشتقة من مامن المحتم  ددا 

أ   بةد كتاب  يةر كتةاب بطليمةوس اول  تظهر فة اي كتابة  ماكوربا نل اومن ليث 

ظهةرل فةة عصةر بطليمةوس وتوشةت فةة  دقةقرية صةغير   او صغيرا   ها كانت موقعا  نل ا

  القرن ال انة م. 

د  من  الكتابةال ااايوبيةة والسةريانية واثراميةة و ياب مكة فة القرن ال الث م. ملك،

فةذا  ُمسةل،  بةه مةن والقبطية التة تطرقت كلها للحديث عن شبه الجزير  العربية ومةدنها. 

مكةة لة  تكةن مةذكور  يرها ممن تطرقوا لتاريخ مكةة. فو  البحااة كرونك  البال ين م   

 1075. تلك الكتابال من اي من

 في منطقة خليج العقبة يدسش صفه أجاثارو الذي الشمالي المعبد

والرومةانأ يحةاول بعةض  فة  ياب مكة ومعبدها من كتابال الجغرافيين اليونانيين

  كةر ادااةارالمسلمين ان يجعلوا معبدا  فة شمال شبه الجزير  العربية انه كعبةة مكةة أ ا  

ول فةة منطقةة يةعةن معبةد قريةب مةن إ سوةيةوةور Diodorusكما نفهة  مةن  – يدسش

 مةةةةةةانيسرض تسةةةةةةكن بهةةةةةةا قبيلةةةةةةة تحةةةةةةت ادةةةةةة  باتميزوا. وصةةةةةةفه بةةةةةةتلةةةةةةيج العقبةةةةةةة

Batmizomaneis . 1076"كان موقلرا بصور  تاصة من دميع العرب" وانه  

نفسةهأ كمةا هةو  يدسشة دةرة ادااةار إتبةا ولتحديد بدقة مكان هذا المعبدأ   بد مةن 

صةف المنةاطق التةة تقةع يدس فةة وشة  منقول من فتيةوس وةيوةوريةوس. فقةد بةدا ادااةار

)الجةز  الشةمالة مةن تلةيج العقبةة كةان  لةول تلةيج العقبةة األنبةاطشمال المعبةدأ بمةا فيةه 

ى فةةة زمانةةه تلةةيج   . اةة  وصةةف المنةةاطق دنةةوب المعبةةد وهةة  (Laeanites Gulfيُسةةمل

   انه  كانوا فة منطقة تليج العقبة. وه  يبعدون ددا عن مكة. أ الذين نعلال موةيين
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أ اتةةةى لكةةةة يصةةةف الجةةةز  الةةةذي يقةةةع منطقةةةة ال مةةةوةيين وبعةةةدما  كةةةر فوتيةةةوس

 Ras راس كركمةةةلقةةد لقةةق البةةال ون  لةةك الجةةز  كةةالجز  الممتةةد بةةين  .1077دنةةوبه 

karama راس ( و 39   36شةرق  –و)عةرض  ( 54   25شةمال -ويقع فة تك )طول(

 وراس ابةةو مةةد. 1078 (11  37وشةةرق  51  24)شةةمال  Ras Abu Madd( ابةةو مةةد

لمةذكور مةن هذه الدرادة الدقيقة تبين بوتول مةن ان المعبةد اوك  من مكة.  451لوالة 

أ شمالة منطقة ال موةيين و  يمكةن تحقيقةه بكعبةة كان فة منطقة تليج العقبة ةيوةوروس

فكان المعبد الشمالة مبنيا  على طريق القوافة  المتجهةة الةى  (. 2)انظر تارطة رق   مكة

 كانت القواف  تستري، هنا  وتتعبد فيةه. وقةد  كةره نونودةوس. لذلك عاصمة األنباط بترا

Nonnosus   فةةةة القةةةرن السةةةاةس م. انةةةه فةةةة والةةةةPhoinikon أ وان دةةةكانه كةةةانوا

. وكانوا فة القرن الساةس يسكنون فة تلةيج العقبةة ودنةوب شةرق ا رةن 1079 السرادنة

أ وكةان محمةد قةد زاره فةة  ةزو  تبو .)رادةع ويعتقد البال ون ان المعبد كةان فةة تبةو 

 البحث عن المعبد الشمالة فة كتاب النج  األكبر للدكتور رافت عماري(.

 علم اآلثار وغياب مكة    

 رية بعكس المدن والممالك في شبه الجزيرة العربية، مكة ال تملك موجودات أث

عةةةا  ودوةهةةةا مةةةن عصةةةر ابةةةراهي . فكةةة   مكةةةة بةةةدون مودةةةوةال ااريةةةة يةةةدع  اةل

فمةدن  بصةور  كبيةر  مةن تةول  نةى اثاةار. ةُمحق،قةالحضارال التة نشال فةة العربيةة 

وتيما محقق ودوةها من تةول اثاةارأ ر ة  انهمةا قةد بُنيتةا فةة القةرن  الشمال م   ةيدان

التةة ظهةرل فةة القةرن ال ةامن ق.م.  . كذلك األمر بالنسبة لقبيلة اموةالتادع ق.م. او بعده

ولحيان التة ظهرل فة القرن الرابع ق.م. ولكن مكة التة يدلعة المسلمون انهةا مودةوة  

من قب  عصر ابراهي أ   تملك اي اار اريكيولودة يدل على انها اقدم من القةرن الرابةع 

ن افنسةةتطيع  دنةةوب مكةةة باتجةةاه الةةيمن ُمحق،ةةق ودوةهةةا بغةةزار . م. كةةذلك فةةان الممالةةك 

والةبعض مةن هةذه الممالةك هةة صةغير أ ومةع  بعض ادةما  ملوكهةا.من نتحقق بوتول 

أ Haramومةن هةذه الممالةك نةذكر مملكةة  لك لها مودوةال اارية تعطة تفاصي  عنها. 

أ وتنتهةةة 1080قبةة  المةةيوة 611عةةام  Yaharilالتةةة تملةةك دةةولة ملوكيةةة تبةةدا مةةن الملةةك 

وهنةةا   .1081قبةة  المةةيوة 075إلةةـى  091الةةذي لكةة  مةةن عةةام  بالملةةك معةةد كةةارب ريةةدان

 551الذي لك  بةين عةامة  Waqahil Yafushومن ملوكها البارزين  أInabbaمملكة 

الملةو  تقريبةا ونجد بها دو ل  أه اكبر وا يمنية هنا  ممالكو. 1082قب  الميوة  531و 

نصةحه بةالردو  ن فإننةا. ولمن هو مهت  فة متابعة هةذه الدرادةة م   مملكة قتبان متكاملة

اادةةوم علةةى تةةو  التةةاريخ". دةةيجد " Islam in Light of Historyإلةةـى كتةةابة 

ملكةا تبةدا  012الملو  تبلةغ  ( لها دلسلة من)وفة وقت  لق لمير دبا  نل االقارئ م و ب

من القرن التادع قب  الميوةأ وفة قرون بعد الميوة تستمر دولة الملةو  السةب يين لتةى 

م. وتسةةتمر دةةولة ملةةو  لميةةر ليةةث تنتهةةة فةةة القةةرن السةةاةس  275دةةقطت دةةبا عةةام 

ميوةي. فتقريبا نجد فةة كة  قةرن ادةما  الملةو  الةذين لكمةوا. وهنةا نةرا ادةتحالة ان ال
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مودةةوة  لكانةةت تملةةك تحقيقةةا   مكةةة كانةةت مودةةوة  فةةة العصةةور الغةةابر . فلةةو كانةةت لقةةال  

قة  ااألمطةار فةة منطقةة مكةة  ان نسةبة وكها فة ك  قرن. تاصة عندما نعةرفألدما  مل

 لةةك عامةة  مهةة  فةةة الحفةةاظ علةةى  بك يةةر منهةةا فةةة الةةيمن ليةةث نشةةال تلةةك الممالةةك. 

 المودوةال األارية.

فةةة  م ةة  مملكةةة ةلمةةون أيمةةة فةةة شةةرق شةةبه الجزيةةر  العربيةةةايضةةا الممالةةك القد

قبة  المةيوةأ دةنة أ والتةة دميعهةا تعةوة إلةـى عةد  آ ف البحرين ومملكة مجن فة عمان

  وكانت مودوة  زمن إبراهي أ تملك مودوةال اارية ونقوشا  بغنى. 

 وممالك أخرى مكة غير مذكورة في الكتابات المنقوشة لمدن

ومكة  ائبة فة الكتابال المنقوشة اليمنية كما فة الكتابال فةة مةدن شةمال العربيةة. 

ن مكةة المدن عربية فة تلك الكتابال المنقوشة. كذلك فإننا نةرا  نملك ِ كرا   إننا لك ر   

من ممالةك عربيةة او   ائبة فة ةرادتنا لسجول ونقوش الدول التة التلت المنطقة دوا   

أ او الحميريةةة او النبطيةةة او اللحيانيةةة   نجةةد ِ كةةرا  لمكةةة فةةة الكتابةةال المعينيةةةديةةة. تار

ر   ان تلك الشعوب قةد تودةعت فةة انتشةار تجارتهةا فةة تلةك المنطقةةأ و كةرل ادةما  

 مدن مودوة  فة شمال شبه الجزير  العربية.

األشوريون والبابليون والفرس والرومان مناطق مةن شةمال وودةك شةبه  ولقد الت 

الجزير  العربية. ولكن ل  تةذكر دةجول ومنقوشةال هةذه اامبراطوريةال القديمةة مدينةة 

 556عامة الذي لك  بين  كذلك األمر بالنسبة للمنقوشال الكلدانية. فم و نبونيدوس مكة.

ومعلومال عن هةذا الملةك ولموتةه العسةكرية د الت  شمال العربية ق أقب  الميوة 539و

 Nabonidus and theو H2والمعروفةة تحةت ادة   رانانجدها فة منقوشال مدينة لة

Royal Chronicles المنقوشةال المعروفةة تحةت ادة   يضةا  اوVerse Account of 

Nabonidus. أ ودةافر فقد تر  نبونيدوس زمام دةلطة اامبراطوريةة بيةد ابنةه بلشصةر

. ومةن 1083إلـى مدينة تيما فة شمال شبه الجزير  العربيةةأ والتلهةا ودعلهةا مركةز إقامتةه

نعةرف  The Harran Inscriptions of Nabonidusتةول المنقوشةال التةة تسةمى 

وي ةةرب اي  (يةةاةي)أ اة  التةة  تيبةر و(فةةد )و تيمةا قةةد التةة  ةيةدانه تةةول إقامتةه فةةة نلةا

ه قد ديطر على دميع المنطقة بما فيه الحجازأ ل  يذكر مدينة مكة فةة نل ا. ومع 1084المدينة

دينةة هامةا لةهأ إ  لكانةت الم رئيسةيا   فةة زمانةه لكانةت هةدفا   كتاباته. لو كانت مكة مودةوة   

 فة الصفحة التالية( 3)انظر الخارطة رق  الوليد  فة المنطقة التة ل  يحتلها. 
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 مكة غائبة في الحركة التجارية 

فقةةكأ  مكةةة  ائبةةة فةةة السةةجول العسةةكرية لممالةةك األشةةوريين والكلةةدانيينتكةةن  لةةـ 

تحالفةال عسةكرية وتهةاد   ليث كانت الممالك والمدن والقبائ  على الخك التجاري تعم 

فةةة الحركةةة التجاريةةة لمةةدن وةول ايضةةا   ائبةةة كانةةت ولكنهةةا  ألةةدوة تلةةك اامبراطوريةةة

وقبائةة  تلةةك المنطقةةة. فقةةد كانةةت المةةدن والقبائةة  علةةى الخطةةوط التجاريةةة تقةةدم دزيةةة 

لمكةة ر ة  ان  كةر  ي  ِ المشوريين والكلدانيين لكة تسهِّ  لركتها التجارية. ولكن   نجةد 

 داس لياتها هو التجار .ا

نةا نجةد نل اوهنا  ايضا عنصر آتر يدل على عدم ودوةها فةة تلةك العصةور. وهةة 

والمصريةأ تذكر ادما  تجةار كةانوا  المنقوشال والسجول للدول الكبير أ م   األشورية

تةادر مةذكور يتادرون معه  من مدن وقبائ  فة شبه الجزير  العربيةأ ولكننا   نجةد اي 

 التاريخ(.  و فة ت اادوممن مدينة مكة. )رادع كتابة  

 بعكس مدن وقبائ  اترا فة العربيةأ مكة  ير مذكور  فة الكتاب المقدس   

وتيمةا وقيةدار مةذكور  فةة الكتةاب المقةدس عشةرال  كذلك فإننا نجد مدنا  م   ةيدان

ين مةةذكور  فةةة الكتةةاب المقةةدس مةةرال ك يةةر . المةةرال. وقبائةة  م ةة  السةةب يين والمعينيةة

كةر لك يةر مةن المعلومةال التاريخيةة القديمةة. وعةدم  ِ  هامةا   فالكتاب المقدس يُعتبر مردعةا  

مكة فة فتر  كبير  من عصر إبراهي  لتى آتر زمن ثتر دفر وهو موتةة فةة القةرن 

كةن مودةوة  تةول تلةك مكةة لة  ت نل االخامس قب  الميوةأ هو فة الحقيقة تاكيد كبير على 

  األلقاب الزمنية الكبير .

َعابِِريَن فِةة َواِةي الذي يقول  " 6والعدة  14بعض المسلمين يتطلعون الى مزمور 

ةا بِبََرَكةال  يَُغطاةوَن ُمةوَر َ  ةا. اَْيض  "أ دةاعلين ان صةالب المزمةور اْلبَُكاِ أ يَُصةيُِّرونَهُ يَْنبُوع 

برانية بكاأ انها بكة )اد  آتر لمكة فة القرآن(. ولكنه  قصد بكلمة البكا  التة هة فة الع

اَم يتنادون العدة الذي يتلو من المزمور والذي يقول " يَْذهَبُوَن ِمْن قُو،   إِلَةى قُةو،  . يُةَرْوَن قُةد،

". اي انهة  هة   اهبةون الةى دبة  صةهيون ليةث بُنةة هيكة  دةليمان لكةة هللاِ فِة ِصْهيَْونَ 

 وليس الى مكة.  يعبدوا الرب هنا أ

 قد عاشوا في مكة  اد عاء القرآن ان إسماعيل ونسله أي االسماعيليين

 لقد  كر الكتاب المقدس ان هادر الجارية وابنها إدماعي أ قد عاشا فة برية فةاران

أ لشةرقية مةن دةينا بعد ان ُصِرفا من بيت ابراهي . وبرية فاران تقع فة الجهةة الشةمالية ا

كما نفه  ان مودةى اردة  اانةة عشةر دادودةا  مةن فةاران لكةة يتجسسةوا ارض كنعةان. 

فكان من المستحي  ان هادر تسافر ألرض لة  تكةن معروفةة فةة ديلهةا. ا  لة  يكةن هنةا  

تطوط برية فة زمانها تتص  فة  رب العربيةأ من ليث ان الخطوط البرية قد ظهرل 

وتيمةا وقيةدار فةة القةرن التادةع ق.م. والتةة  د بنا  مدن شمال العربيةأ م ة  ةيةدانفقك بع

ن القوافة  بالمةا  والطعةام. ومعةروف ان تلةك الخطةوط البريةة كانةت توصة   صارل تمةول
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الةةيمن بةةالهول الخصةةيب. ولةة  يكةةن هنةةا  اي اتصةةال بةةين الهةةول الخصةةيب والةةيمن قبةة  

 فة اليمن التة ظهرل فة القرن ال الث عشر ق.م.   ظهور مملكة دبا

عبةر صةحرا  قاللةة وث ف الكيلةومترالأ فةة عصةر مع ابنها دارية  تسير فكيف

لد قبلها قد دار تلك الطريةق. وقةد كانةت القوافة  بعةد ظهةور الطةرق البريةة بةين ال  يكن 

سةبب المخةاطر الك يةر  ددا ب اليمن والهول الخصيب تسير فة آ ف من ااب أ محرودة  

ة  بكميةال كبيةر  مةن المةا  والطعةام لطةول الطريةق  من قراصنة وبدو متولشةينأ ومةزو،

. فهة  تسةتطيع امةرا  ولةدهاأ فةة قربةة مةا  صةغير أ ان تقطةع التة كانت تتطلب شهورا  

  . ؟!تلك الصحاري القاللةأ وتسير لمد  شهور لولدهاأ لكة تص  ارتا  ير مسكونة

 سماعيليون قد عاشوا في صحراء سيناءإسماعيل واال

طيلةةة لياتةه. ونعةةرف انةةه كةةان لةةه عوقةةة مةةع  وإدةماعي  قةةد عةةاش فةةة بريةةة فةةاران

عيسةو ابةةن إدةةحاقأ ليةةث ان عيسةةو قةةد تةةزو  ابنةةة إدةةماعي . وقةةد اشةةتر  إدةةماعي  مةةع 

كة لمةا ادةتطا   لةكأ مةن (. فلو كان يسكن فة م9   25 إدحاق فة ةفن ابراهي  )تكوين 

 . لالبراةاليث ان الدفن كان يجري بنفس اليوم بسبب عدم ودوة 

عبر ك  تةاريخه . فقةد  كةر مودةى  ا دماعيليون فة دكناه  فة دينا لقد ُعرف و

يسكنون دينا  فة زمانهأ اي فة القرن الخامس عشر قب   انه  عشر ا انةعن ادباطه  

نجةةده   وعنةةدما نةةدرس الكتابةةال األشةةورية (.01-02  25دةةفر التكةةوين )رادةةع  المةةيوة

يسكنون دينا  لتى القرن العاشر قب  المةيوةأ ليةث ك يةر مةن قبةائله  نزلةت مةن دةينا  

وتيمةا قةد رللتةا إلةـى ةاتة  شةبه  قيدار تاإلـى مختلف صحاري الهول الخصيب. فقك قبيل

على مقربة من الحدوة الشمالية لشةبه الجزيةر  العربيةة. ولكةن   يودةد  أعربيةالجزير  ال

قد هادرل باتجاه المنطقة التة بُنيت عليها مكة فة وقةت  اي قبيلة من قبائ  ا دماعيليين

  لق. 

ر بعض  د وتنص  لم يظهر اسم ابراهيم وإسماعيل في شبه الجزيرة العربية قبل تهو 

 لقبائل فيها  ا

وهنا  امةر آتةر يسةتدعة ا نتبةاه. وهةو كةون اادةرائيليون مةن نسة  ابةراهي  هةة 

لقيقة مشهوة لها فة ك  دي  إدرائيلة. فنرا م و  اد  ابراهي  وافراة السةولة المسةيانية 

المنحدر  منه معب،را  عنها فة الكتابال العبرية فة ك  عصر. ولقيقة ان ابةراهي  كةان ابةا 

رانيين قد تر  ااره فة الحيا  الرولية وال قافية وا دتماعية اادرائيلية عبر مرالة  للعب

تا  إياه  على إتبا  إيمانه.   التاريخأ محرِّ

ولكننا فة المقاب أ   نجد فة تةاريخ العربيةة ِ كةرا  ابةراهي .   نجةد  لةك لتةى فةة 

ودك العرب إ   ن  العصر الجاهلة. وما ظهور بعض ادما  شخصيال الكتاب المقدس
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ةل او تنصةرل. ونجةد ابةن الكلبةة يةذكر شخصةين فقةك قةد  بعض القبائة  العربيةة قةد تهةو،

يا باد  ابراهي  وايوبأ ويعزي  لك  نتشار النصرانية بين القبائ     تسمل

من العرب دد عدي بن زيد بن  - يقصد ايوب –ة بهذا ا د  واول من دمِّ "   

أ قاله ابو بن تمي  أ من بنة امرا  القيس بن زيد منا بن ايوب دلمان ابن زي

قلت  وايوب الذي  كره  بطن بالكوفةأ وهو ابن  .الفر  األصبهانة فة األ انة

مجروف بن عامر ابن العصبة بن امرا  القيس بن زيد منا أ فولد ايوب 

ودل  واعلبة وزيدأ منه  عدي بن زيد بن لمان ابن زيد بن ايوب بن  إبراهي 

مجروف الشاعر ومنه  مقات  بن لسان بن اعلبة بن اوس بن إبراهي  بن ايوب 

الذي نسب إليه قصر مقات أ وقال ابن الكلبةأ   اعرف فة الجاهلية من العرب 

نيةأ كذا قال ايوب وإبراهي   ير هذينأ وإنما دميا بهذين ا دمين للنصرا

   1085"البو ري

وعندما ندرس الوتع قب  ةتول اليهوةية والنصرانية الةى شةبه الجزيةر  العربيةةأ 

ادة  مةن اعةوم الكتةاب  اي  نجد هنا  فة الكتابال المنقوشةة فةة شةبه الجزيةر  العربيةة 

عبةر  المقدسأ بما فيه ابراهي  وإدماعي . من نالية تاريخيةأ آبا  األم  مرارا مةا يُةذكروا

ُمسةتغَربا  كيةف ان العةرب  األديال. فلو كان العرب من نس  ابراهي  وإدماعي  يبدو امرا  

ل  يذكروا هذين ا دمين فة ك  تاريخه  القةدي . نجةد مة و  ان ادة  إدةرائي أ وهةو ا دة  

الذي ةعا هللا يعقوب بهأ مذكورا  فة األةب وال قافة والكتابال العبرية عبر كة  العصةور. 

اادرائيليون ايضا اد  إدماعي  مرال ك ير  فة تةاريخه أ  لةك ر ة  انةه لة  يكةن و كر 

ابا له . كذلك فان ادةما  ابةراهي  وإدةحاق ويعقةوب عبةار  عةن ادةما  عامةة فةة التةراث 

 من نس  ابراهي .  العبريأ تشهد ألص  اادرائيليين

  01. نجةد مة و  فةة دةفر التكةوين نوليس تلك الظاهر  محصور  علةى اادةرائيليي

هةةو اب البةةابليين واألشةةوريين. وفةةة الحقيقةةة ادةة  نمةةروة هةةو شةةائع فةةة  ان نمةةروة 1-00

ا  علةةى ادةة  نمةةروة.  التةةراث األشةةوري والبةةابلة. فهنةةا  ادةةما  اشةةخاا وامكنةةة ُمسةةمل

وهذا يشهد لكون األعوم الهامة م ة  اب  فعاصمة األشوريين القديمة كانت تسمى نمروة.

 األمة أ يبقى مذكورا عاة   من األديال الولقة. 

بعكس  لكأ نجد ان الكتابةال فةة شةبه العربيةة لة  تتحةدث عةن ابةراهي  وإدةماعي . 

لكنها بدل  لك تذكر ادما  ردال وآلهةة مميةز  تخةتد فةة ال قافةة الوانيةة لشةبه الجزيةر  

يكون إدماعي  ابا للعربأ فة وقت   نرا ادمه مذكورا  فة اي العربية. كيف ممكن ان 

كتابة منقوشة عربية ؟!. الجواب وات، وهو انه يستحي  ان يكةون إدةماعي  ابةا  للعةرب. 

ا  كيف يكون إدماعي  قد ادس ةيانة توليدية فة مكة وشبه الجزيةر  العربيةةأ بةدون ان 

 العربية؟! نرا اي اار  دمه فة اي كتابة فة شبه الجزير 

رة لذلك  ادعاء في دعوة للنبوة في العرب بدون أساسات سابقة ُمحض 

واألك ر من  لك كيف يكون هنا  ةعو  للعرب فة النبو  فةة وقةت لة  يسةبق ان هللا 

قد زر  فة شبه الجزير  العربية وعوةا  إلهية وانبيا  وادفارا  مولا  منه. فه  يختةار هللا 
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لكة يكون راس ةيانة تاتمة للعال  وهو قد اتتةار كة  األنبيةا  فةة التةاريخ  نبيا فة الصين

ةروا لمجةة  المخلةد  من إدرائي  ؟! فقد اتتةار هللا كة  األنبيةا  مةن إدةرائي  لكةة يحضِّ

 الذي اتى من نسة  ابةراهي  الموعةوة وةاوة الموعةوة ايضةاأ وهةذا المخلةد هةو المسةي،.

آتةر لة  يُعةرف لةه تةدات  هللا فةة نبةو  هةو عمة  مقللةد ومنافسة تطة هللا وترتيبه فة تةك 

 للحق وده  تمييز تزييفه.  

 شهادة عن اسم ابراهيم خارج الكتاب المقدس

 Shoshenq Iفةةة القائمةةة المصةةرية للملةةك نجةةد ادةة  ابةةراهي  اب العبةةرانيين

(Shishak) اهي  تةار  الكتةاب ق. م. ويقةول كشةن بةان ادة  ابةر 925أ والتة تعوة لعةام

وموتةو   وهةو مكةان كةان قةد التلةه شيشةق 72-70المقدس نراه فةة هةذه القائمةة كةرق  

 لةك ان المكان هةو النجةف. وهةو يتفةق  ايضايقول . وتحت اد  لظير  او تطويق ابراهي 

مع المكان الذي كان يعيش به ابراهي  وادحق
1086

 فر التكوين  أ كما نقرا فة د

َب " َواْنتَقََ  إِْبَراِهيُ  ِمْن هُنَاَ  إِلَى اَْرِض اْلَجنُوِبأ َوَدَكَن بَْيَن قَاِةَش َوُشوَرأ َوتََغر،

َوَكاَن إِْدَحاُق قَْد اَتَى ِمْن ُوُروِة بِْ ِر لََحْة ُرئِةأ إِْ  ؛ "(0   21.)تكوين فِة َدَرارَ 

  "اْلَجنُوبِ  َكاَن َداِكن ا فِة اَْرضِ 

 (62  24) تكوين

 Yohananوعةةال  اثاةةار ممةةا يةةولة بةةان المكةةان قةةد تُسةةمى علةةى ادةة  ابةةراهي . 

Aharoni  يعتقد بان المصريين كانوا يعرفون بةان مدينةة ب ةر السةبع كانةت معروفةة بهةذا

 ا د  القدي . األمر الذي يشير على انها كانت ُمسةما  بهةذا ا دة أ بسةبب ان ابةراهي  كةان

 .  واقتةةرل 32-30  20الملدةةس األصةةلة لهةةذه المدينةةةأ كمةةا نةةرا مةةن دةةفر التكةةوين 

Roland Hendel   

يها باد  اشخاا  نة أ من الطبيعة ان تسمِّ "بانه عندما تبنة ةولة  ابنية ُمحص،

مشهورين او ابطال األمة. وإبراهي  كاد  فة الكتاب المقدس يتفق مع  لك 

"1087 

 بنيا الكعبة ؟هل ابراهيم وإسماعيل قد  

ان ابةراهي  وإدةماعي  قةد رفعةا قواعةد الكعبةةأ  027يدلعة القرآن فة دور  البقر  

 اي هما البانيان 

ِميُع . َوإِْ  يَْرفَُع إِْبَراِهيُ  اْلقََواِعَد ِمَن اْلبَْيِت َوإِْدَماِعي ُ " َرب،نَا تَقَب،ْ  ِمن،ا إِن،َك اَْنَت الس،

 "اْلَعلِيُ  

بنا  الكعبة   يوافق على هذا ا ةعا . فكانت الكعبة عبةار  عةن تيمةة  إ  ان تاريخ

مةيوةي عنةدما الو لةك فةة القةرن الخةامس أ 1088كاتب تاريخ مكة كما نعرف من ا زرقة

بةين عةامة  لكة  لميةر) دةعد ابةو كةربأ المل،قةب بتبةع األكبةرا الحميةريالملُك  مكةَ  الت 

 (.  ميوةي 435 – 401
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م. اة  فةة  051لةوالة  مةن الةيمن بعةد تةراب دةد مةارب لقد تردت قبيلةة تزاعةة

القةةرن الرابةةع م. بنةةت مكةةة علةةى الجبةةال ولةةيس فةةة الةةواةي.  لةةك بسةةبب ان الةةواةي كةةان 

ينجرف فة بعض الفصول من ديول المطر. وكانت تزاعةة فةة الجبةال اك ةر امانةا أ مةن 

ث السكن فة الواةي كان يتطلب بنا  دور ولصون. وبقيت مكة علةى الجبةال الةى ان لي

البالةث  الجد الخامس لمحمدأ ا  طةرة تزاعةة. فيقةول دةواة علةة بن كوب التلها قصة

 العراقة المشهور 

ودوة اُط  او لصون فةة مكةة "ويظهر من دكول اه  األتبار عن ااشار  إلـى  

مةةن  حميهةاللةدفا  عنهةاأ إن هةذه المدينةةة اثمنةة لة  تكةن  ال لصةةون وبةرو  و  دةور ي

التمال  زو األعراب او اي عدو لها. ويظهر إن  لك إنما كان بسبب إن مكة ل  تكن قب  

 فعةال المشةرفة" فة هذا الواةي الذي يتمركزه "البيت"أ بة  كانةت علةى المرتايام "قصةل 

عليه"
1089

 

 الحجر األسود وقدسية جبل ابو قبيس

الوانيةة علةى دبة  ابةو قبةيسأ  وكان الحجر األدوة صنما  معبوةا  مةن قبيلةة تزاعةة

كةان  األدةوةالحجةر  ايكن الةرل  نل مين ألبو قبيس بةاألافقد كان يُدعى دب  دبال مكة.  الد

فيه مستوةعا  
1090
مين وهو مشرف على ن دب  ابو قبيس كان يُدعى األاالزبيدي ب دويلك. 

الصفا
1091

لقربهةا مةن دبة  ابةو قبةيسأ  ن قددةية الصةفا للةوانيين كانةت نسةبة  ا. هنا نرا بة

الجب  المقدس عنده . فو بد بان قبيلةة تزاعةة كانةت تمةارس طقةس الطةواف بةين الصةفا 

دب  ابو قبيس. ولكن بعد بنةا  الكعبةة  على األدوةوالمرو  وتعوة لكة تقبِّ  وتعبد الحجر 

أ صار الطواف بةين الصةفا والمةرو  مرتبطةا  بالكعبةة. ويبةدو ان إليها األدوةونق  الحجر 

 اتتيار موقع الكعبة هو نسبة لقربها من دب  قُبيس. فيقول ابن منظور 

"واَبو قُبَْيس  دب  ُمشِرف على َمكةأ وفة التهذيب  دب  مشرف على مسجد 

مكة"
1092
 

لةةذلك نفهةة  كيةةف ان  أبةة  ابةةو قبةةيس كةةان مةةن المواتةةع المقددةةة عنةةد الجةةاهليينود

عةن ان ابةراهي  ادةتند  اادةوم لك يلغة اةعا   .كان فيه قب  نزوله للكعبة األدوةالحجر 

 عن قددية دب  ابو قبيس عند الوانيين  عليه لبنا  الكعبة. ويكتب دواة علة

ا  مكة "ويظهر انه كان من ال مواتع المقددة عند الجاهليينأ فقد كان نُسل

وزهاةها ومن يتحنف ويتحنث ويترهب من اهلها فة الجاهلية يصعده ويعتكف 

" إلـى فيه. ولعله كان مقام الطبقة المترفة الغنية من اه  مكة قب  نزول "قريش

 1093.الواةي"

 والحجر األسود للوادي   أول من أنزل قريش قصي

أ بةن كةوب والذي انزل بعض العائول من الجبال لكة تسكن واةي مكة هو قصةة

قةد انةزل  ا  منهةا. ولكةن ليةث ان قصةي الجد الخامس لمحمد الذي الت  مكة وطرة تزاعةة
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أ فالظةاهر انهة  كةانوا يعبةدون فةة تيمةة كمةا دةبق لكة تسةكن الةواةي بعض قبائ  قريش

 وعنةدما اتةر  قصةة الحجةرَ انه كانت هنا  تيمة قب  بنا  الكعبةة.  وعرفنا من ا زرقة

 األدوةل  يضع الحجر  ا  ل  يكن هنا  بنا  كعبةأ لتى ان قصي أمن دب  ابو قبيس األدوة

فةة زمانةه. فنقةرا فةة كتةب  نةت الكعبةة مودةوة   الذي كان قد فعلةه لةو كا األمر .فة الكعبة

فةةة الجبةة  ا  ان اظهةةره قصةةةأ  األتبةةار ان الحجةةر ا دةةوة كةةان مةةدفونا مةةن قبيلةةة إيةةاة

فاترده من الجب  وادتمر عند دماعة من قريش لتى بنت قريش الكعبة فوتعوه بركن 

   1094.البيت

فيهةةاأ وبقةةة  األدةةوةالحجةةر  واتة، مةةن انةةه لةة  يكةةن هنةةا  كعبةةة لتةةى يضةةع قصةةة

قصةةة مةةن الجبةةال لكةةة يسةةكنوا  انةةزله عنةةد دماعةةة مةةن القرشةةيين الةةذين  األدةةوةالحجةةر 

 أهة التةة دةكنت الةواةي إتوتهمن  اوالواةي. والسبب فة  لك ان العائول المنب قة منه 

ين. ا  كةان لةزمألا اقربائةهان هذا الصن  المعبوة فة دب  ابو قبيس يكون فة لوز   فاراة

ه صةالب الوداهةة نلةاالرئيسةية ويقةوم بمرادةيمها  األصناميُنظر لمن يملك السيطر  على 

ن يكون هةذا ا متيةاز لمةن انحةدر ادع  بعد بنا  الكعبة  هذا ف قصةفة العشير . وتصرا 

   منه من عائول.

كوالد  األدوةأ وراا الحجر نامباألص ه كان متعلقا  لكنل  .رد  توليد قصة ل  يكنو

ى قصةة األصةناممن تلك   الةهأ فكيةف يكةون عابةدا  اصةنامه ادةما علةى  او ةه. فقةد دةمل

  . فيكتب الطبري؟!ابراهي 

انه كان لقصة اربعة او ةأ ورووا قو َ زعموا انه قاله.  ااتباريونويذكر "

"انين بصنمةافقد  كر انه قال  "ولد لة اربعةأ فسميت 
1095

 . 

"أ وادةمه "المغيةر "أ ومةنه   "عبةد منةاف أقصةة او ة ادةما  ا تبةاريونويذكر 

ا  كان يعبدهاأ م   مناف والعزا.  اصنام ادما وهة تعكس  "أو"عبد العزل

 تحول الرموز الوثنية الى رموز إبراهيمية

 بةن كةوب على دبة  ابةو قبةيسأ وانزلةه قصةة عبدته تزاعةالذي  األدوةر الحجو

د عنصةةرين هةةامين فةةة التعباةة اصةةبحاأ والب ةةر الةةذي لفةةره عبةةد المطلةةبالةةى واةي مكةةةأ 

قةد نزلةت مةن الفةرةوس  دةوهر    اادةومفةة  األدوةالحجر  اصب،الوانة فة مكة. ولكن 

لعصةر ابةراهي  وان  نسةبالسماوي وارتكز عليه ابراهي  لكة يبنة الكعبة. والب ر صةار يُ 

أ الةذي بحسةب المحةداين إدماعي  الغوم قد لفره بقدمه لكة يشرب منه  المو  دبرائي 

ين بةذلك دةرة . مقلِّةدعلةى لافةة المةولقد وصة  مةع هةادر امةه الةى مكةة وهةو المسلمين 

الكتاب المقدس من انه قد نفذ الما  من قربة هادر وإدماعي أ بينما كانا يعبران من بريةة 

أ ليةث ادةتقر إدةماعي  فةة شةمال شةرق دةينا  ب ر السبع فةة طريقهمةا الةى بريةة فةاران

 وان هللا كشف عن عينة هادر فرال ب ر ما . . وعاش نسله
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 ريخ بناء الكعبة. وتُب ع الحميري كباني للكعبة للمرة األولىتقدير تا

أ ملةك الحيةر  بان قصيا  قد اصاب الُملك فةة ايةام المنةذر بةن النعمةان ا لودةيذكر 

""بهرام دور وملك الفرس السادانة
1096
" وقةد كةان "بهةرام دةور .وهو بهةرام الخةامس 

Bahram Gur  يوةيمة 439الةةى  420قةد لكةة  مةن دةةنة
1097

فةةة  يكةةون لكة  قصةةة. ف

ادعد ابو كرب قد لك  لتى دنة  ومن ليث ان .لقرن الخامس للميوةاالنصف األول من 

أ بعةةد مأ فمةن السةه  افتةةراض ان ادةعد ابةةو كةرب قةةد التة  مكةةة فةة عصةةر قةريش 435

ببضع دنين. وانه دا  وبنى الكعبة عندما راا بعض قةريش التةة  اومول قصة مباشر  

نزلها قصة من الجبال لكة تسكن الواةيأ انها تعبد فة تيمة. فاراة ان يجتذب هةذه اكان 

هةةو  صةةغيرا   يمنيةةة لميريةةة م لةةهأ فبنةةى لهةةا معبةةدا   ايضةةا اصةةلهاالعةةائول القرشةةية التةةة 

قد اعترف الك يرون من الكتلاب المسلمين مةن ان تبعةا  قةد بنةى كعبةة مكةة. ونجةد و .الكعبة

   فة دير  ابن هشام

"قَاَل اْبُن إْدَحاَق  َوتُب،اُن اَْدَعُد اَبُو َكِرب  ال،ِذي قَِدَم اْلَمِدينَةَ َوَداَق الِْحْبَرْيِن ِمْن 

َر اْلبَْيَت اْلَحَراَم َوَكَساهُأ َوَكاَن ُمْلُكهُ قَْبَ  ُمْلِك يَهُوِة )اْلَمِدينَِة( إلـى اْليَمَ  ِنأ َوَعم،

َربِيَعةَ ْبِن نَْصر " 
1098
 

ونقرا فة كتةب ااتبةاريين ان تبةع هةو اول مةن فةت، بابةا للكعبةة وا لقهةا بقفة 
1099
 .

د الملرتون والبال ون المسلمون من ان تبعا  كان اول من عم  مفةاتي، للكعبةة ويلكِّ
1100
 .

اليس انةه الةذي بنةى  أفة بنا  ويغلقه بمفاتي، لسلال المنطقة هنا  من هو الذي يفت، بابا  وا

منةذ   لك البنا  او  ؟ كيف يمكةن ان تكةون الكعبةة التةة بحسةب المسةلمين كانةت مودةوة   

آ ف السةةنين مةةن عصةةر إبةةراهي أ بةةدون بةةابأ وان يكةةون بابهةةا بةةدون مفتةةالأ اي  يةةر 

انه كان الشةعب يرمةة تقدماتةه مةن الةذهب والهةدايا ال مينةة فةة ب ةر ب ما  لْ محرودة بتاتاأ عِ 

تةا  ومُ  أمةن اي لرادةة الكعبة ؟! وه  يمكن ان يبقى مكةان مقةدس مهجةورا    أللسةرقة عر،

  و لك منذ عصر إبراهي  كما يدلعة المسلمون ؟!

ولقد اكد البال ون والملرتون المسلمون ومفسرو القرآن ان تبعا  كان اول من كسةا 

الكعبة
1101
مس ولين عن الخدمةة الدينيةة فةة الكعبةة كان اول من وتع و    وايضا . 

1102
 .

من عصر إبراهي  بدون دماعة ةينية مس ولة عن إدرا  الطقةوس  مبنيا   كيف يكون هيك   

ع الكعبةة قةد عةيلن و    مسة ولين عةن الخدمةة بلةبعةد ان بنةى تُ  هوات، هنا انة !الدينية فيه ؟

  الكعبة والخدمة الدينية فيها قد بداها تبعأ وانه ل  يكن هنا  اي معبةد الدينية فيها. وان بنا

على الخةدمال الدينيةةأ فقةد شةرل  القةوانين  وتع لها و    ا  فة مكة قب  التوله للمدينة. 

كةان علةى العابةدين ا متنةا   الدينية والشرائع التة يجب ان يُعم  بها ةات  الكعبةة. فمة و  

وانية ميتة. وُمنعت النسا  فةة لالةة الحةيض مةن الةدتول فةة الكعبةة عن تقدي  تقدمال لي

دل علةى انةه لةيس فقةك بةانة الكعبةةأ ولكنةه يدنله تبع  الذي . فالتشريع  1103وتقدي  تقدمال

فلةو كانةت مكةة مةن عصةر ابةراهي  لكانةت  نيةة  بةالطقوس ملدس الطقوس الدينيةة فيهةا. 

العبةاة   لك بعكس    بداه ادعد ابو كرب.والتراث التوليدي وكتب األنبيا . ولكن ك  شة

تغتنة بعةدة كبيةر مةن الكتةب الُمولةا  مةن هللا التةة تشةكِّ   أ فهةالتوليدية فة العهد القدي 
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ان كتب العهد القدي أ وهنا  ادما  عدة كبير من األنبيا . ولكن عنةدما نةاتة للكعبةة نةرا 

يمن مةن تةول بنةا  معبةد فيهةا هدفه ربك مكةة بةالشة  فيها هو تبع. إ  كان   الملدس لك

أ والتةة معظمهةا كةان على  رار الكعبال الك ير  التة كانت فة اليمن وفة الشمال ايضةا

. إ  رآهةا المدينةة الوليةد  بةدون كعبةةأ وانهةا كانةت تعبةد يحوي لجرا  ادوةا  يُطاف لوله

اي فةة على انها كانت قد بُنيةت كمدينةة فةة عصةر قريةب منةهأ  فة تيمة.  لك يدل اصو  

 ميوةي.النهاية القرن الرابع 

 هل كان ابراهيم مؤسسا لديانة اسمها الحنفية؟

يدلعة القرآن ان ابراهي  كةان علةى ةيانةة ادةمها الحنفيةة. وان كة  ردةا ل الكتةاب 

. وان هللا قةد ةعةا محمةد لكةة يتبةع ةيانةة ابةراهي  وان يكةون المقدس كةانوا مسةلمين لنفةا 

 أ كما نرا فة اثيال القرآنية التالية لنيفا م له

ا اَْو نََصاَرٰا تَْهتَُدوا قُْ  بَْ  ِمل،ةَ إِْبَراِهيَ  َلنِيف ا َوَما َكاَن ِمَن  .َوقَالُوا ُكونُوا هُوة 

ْستَقِي   (. "035   2)دور  البقر  اي اْلُمْشِرِكينَ  قُْ  إِن،نِة هََدانِة َربِّة إِلَٰى ِصَراط  ما

ل،ةَ إِْبَراِهيَ  َلنِيف اِةين ا قِيَ  ا مِّ (.  60   6" )دور  ا نعام َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكينَ  .م 

 (. 023  06)دور  النح  اي  اُ ، اَْوَلْينَا إِلَْيَك اَِن ات،بِْع ِمل،ةَ إِْبَراِهيَ  َلنِيف ا

 وإبراهي  ونسله كمسلمين نراه فة دور  البقر   

ى بِهَا إِْبَراِهيُ  بَنِيِه . هُ اَْدلِْ  قَاَل اَْدلَْمُت لَِربِّ اْلَعالَِمينَ إِْ  قَاَل لَهُ َربا " َوَوص،

ينَ  َ اْصطَفَى لَُكُ  الدِّ اَْم ُكنتُْ  . فََو تَُموتُن، إِ ، َواَْنتُْ  ُمْسلُِمونَ . َويَْعقُوُب يَا بَنِة، إِن، هللا،

هََك  ُشهََداَ  إِْ  َلَضَر يَْعقُوَب الَْمْولُ  ـٰ إِْ  قَاَل لِبَنِيِه َما تَْعبُُدوَن ِمن بَْعِدي قَالُوا نَْعبُُد إِلَ

ا َونَْحُن لَهُ ُمْسلُِمونَ  ه ا َواِلد  ـٰ هَ آبَائَِك إِْبَراِهيَ  َوإِْدَماِعيَ  َوإِْدَحاَق إِلَ ـٰ )دور  َوإِلَ

 (033-030البقر  

الحنفيةة. كةذلك   نةرا  ولكن ل  يعرف بنة إدرائي  ةيانة منفصةلة ابةراهي  ادةمها

 فة اي نقوش عربية او لتى فة الشعر الجاهلة اي ِ كر لهذه الديانة. 

 المؤسس الرئيسي لجماعة األحناف

قد تادست من اربعة اشخاا  ه  زيد بن عمرو بن نفي  وورقة  دماعة األلنافو

ويرث؛ اتفقوا علةى اثرا بن نوف  وعبيد هللا بن دحش وع مان بن الح
1104

. وكةان دميةع 

. وكةان المتقةدم هل   األربعة اقربا   لمحمدأ ينحدرون من دد من ددوة محمد وهو لةلي

إ  اةلعةى انةه وهةو فيه  زيد بن عمرو بن نفي  الذي هو الملدس الفعلة لهةذه المجموعةة. 

 الذي ودهه الى "ةيانة ابراهي "   يبحث عن الديانة قد التقى براهب فة ةمشق

"إنك لتطلب ةينا ما يودد اليوم الد يدين بهأ وهو ةين إبراهي . كان لنيفا ل  

يكن يهوةيا و  نصرانيا"
1105
 . 

وعاة زيد بن عمرو يبثل فكر  الحنفيةأ ُمدلعيا  ألول مةر  ان ابةراهي  قةد بنةى الكعبةة 

 لته لمكة بدل اوروشلي .وادس الحج لول تول الكعبة. وصار زيد يتجه بقب
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 براهين اضافية دال ة على ان زيد بن عمرو كان مؤسس الحنفية 

اةعا  هذه الجماعة من ان إبراهي  كان ملدس نو  تةدينه  قةد نشةا مةن زيةد بةن  نل إ

عمرو بن نفي  الملدسأ وقد تر  تاايره على محمد. ولقةد قةال محمةد فةة لةديث لةه عةن 

    زيد بن عمرو بن نفي 

"  ا  امة ولده بينة وبين عيسى ابن مري يُحشر "
1106

أ "يُبعث امة ولده"أ و

هو امة ولده يوم القيامة""و
1107
 . 

 بالنسةبة لمحمةد وبةاقة اعضةا  دماعةة األلنةاف زيدا   نل اهذا ا ةعا  لمحمد يكشف 

ه راس وملدةس اليهوةيةة نلةاكمةا كةان يُنظةر لمودةى  تمامةا أكان راس وملدس األلناف

زيد بن عمروأ كان ولده علةى هةذا  ايهأ نل او  المسي، كراس وملدس المسيحية. ووليس

 ا عتقاة. 

ه ولةده نلةاهنا  امر آتر يكشف زيد بةن عمةرو كملدةس لملنةاف وهةو تصةريحه 

على ةيانة إبراهي 
1108
 .  

 بالجن، وعالقة محمد مع المؤسس عالقة األحناف

نقو  عن اقدم  بالجن. فنقرا فة كلمال دواة علة افوهنا  ما يدل على عوقة األلن

 ناقلة األتبار  

قالوهأ هو من نو  كوم  "وقد اورة اه  األتبار كوما  كروا ان األلناف

"نصه على ما  كروهالكهلان الُمرتب على طريقة السجع اورةوه ب
1109
 . 

ةر مةن شةبابه. وكةان يقضةة معهة   جماعةة األلنةافلقةد انضة  محمةد ل فةة وقةت ُمبكِّ

عن لقةا  تة  بةين زيد بن لاراةأ ا بن الُمتبنى من محمدأ ويذكر . فة كهوف لرا  اوقال

محمد وزيد بن عمرو بينما كان محمد وزيد بن لاراة يطوفةان لةول صةنمين مةن نحةاس 

 اداف ونائلة  

ما هذا؟ قلنا   الُسفر  التة كان فيه الشوا . فقال( إلـى زيد بن عمرو)ا إليه قد،من"

هذه الشا   بحناها لنصب كذا وكذا. فقال إنة   آك  شي ا ُ ب، لغير هللا. ا  

. فطاف ردول هللا صلى تفرقناأ وكان صنمان من نحاس يقال لهما إداف ونائلة

"معههللا عليه ودل  وطفت 
1110
. 

 زيد ينسب الحج الوثني في منطقة مكة الى ابراهيم

قةةد نسةةبها زيةةد بةةن عمةةرو إلةةـى إبةةراهي   الوانيةةة طقةةوسالشةةرائع ووهنةةا  بعةةض ال

ولقةد تبنةى زيةد فكةر  فةة كتةابة الةنج  األكبةر(.  )رادةع موتةو  األلنةافوتبنلاها محمد 

 ةينيةا   ن الحةج كةان طقسةا  اي  وإدةماعي . مةع الحج فة التول لول مكةأ نادبا  إيةاه ابةراه

فقةد كةان الحةج ينتهةة فةة محطةة منةى ليةث  .لبعض القبائ  الوانية لول مكة لودتمطار
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او عرفال لعباة  الشةمس ومزةلفةة لعبةاة   . وكانت محطة عرفة"هللا"ابنة  كانت تُعبد منا 

 م على تو  التاريخ للدكتور رافت عماري(.)رادع اادوالقمر والشيطان قزل. 

 اإلباحي  وتدي ن الحلة نُفيلزيد بن عمرو بن 

فةة موتةو  الحةج. فكانةت العةرب التةة  زيد بن عمرو بن نُفي  قةد تةالف قةريشو

بمةا فيةه النسةا .  وف عاريةا  فريةق يُةدعى بالحلةة. وكةان يطة :الكعبةة فةريقين تطةوف لةول

أ وكةان يطةوف فةة ايابةه. وكانةت وفريق آتر وهو مةتحفظ ومتشةدة وكةان يُةدعى الحمةس

قريش تنتمة للحمس.
1111
    

 :والحلة كلمة مشتقة من ل . ويقول ابن منظور

  َتَر أ "وَل ، الُمْحِرُم من إِلرامه يَِح ا ِلول  وَلو   إِ ا َتر  من ِلْرمه. واََل ، 

وهو َلول. قال ابن األَاير  واََل ، يُِح ا إِْلو   إِ ا َل ، له ما َلُرم عليه من 

َمْحظورال الَحجِّ ... والَحول  تد الحرام"
1112

ابن منظور" وفة  ايضا. ويقول 

ة  قال لمالك بن عوف اَنت ُمِح   بقومك اَي اَنك قد اَبَ  م، ْحت لديث ُةَريد بن الصِّ

تته  للهو َلِريم "ه  وَعر،
1113
 . 

هةةو الةةذي يبةةي، لنفسةةه المحةةرم لتةةى نسةةا  الغيةةر. ويبةةي، لنفسةةه  الحلةةةالةةذي يتبةةع   ا  إ

نه فة الجاهليةة كانةت هنةا  االمحظورال الدينية. من هنا طوافه  عرا . ويقول ابن لجر 

   دماعة تدلعة انه

راه الطائف من المنكر وفيه "يجوز للطائف فع  ما تف من األفعال وتغيير ما ي

الكوم فة األمور الوادبة والمستحبة والمبالة"
1114
 . 

  والمقصوة منها إدازتها الطواف عرا .

ق الحلة "أ فة "عرفةة نه  كانوا يقفوـنل ا  وهو عن الحمس ولكن هنا  شي ا آتر يفرِّ

بجانةب الكعبةة. و  يعتبةرون  كانوا   يقفون فة عرفةةأ بة  فةة نمةر  الحمس بينما قريش

   زرقةعرفة كمحطة للحج. نستشهد فة كلمال األ

عرفة ... فتقف  وتنزل الحلة يوم عرفة اطراف الحرم من نمر  "فتنزل الحمس

الحلة على الموقف من عرفة عشية عرفةأ وتقف الحمس على انصاب الحرم 

من نمر . فإ ا ةفع الناس من عرفة وافاتواأ افاتت الحمس من انصاب 

دميعا  ...أ فإ ا كان  (مزةلفة)الحرم وافاتت الحلة من عرفةأ لتى يلتقوا ب

من انصاب الحرم"هذا الوقت ةفعت الحلة من عرفة وةفعت معها الحمس 
1115
. 

. نستشةهد فةة الوقةوف علةى عرفةة ونرا زيد بن عمرو بن نفية  يشةتر  مةع الحلةة

  وابن دعد عن زيد بالحافظ ابن ك ير

لبيك   شريك لك و  ند لك ا  يدفع من  فيقول "فيقف بعرفةأ وكان يلبى 

"عرفة
1116
 . 
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هةةا نل اللحلةةةأ وهةةة دماعةةة إباليةةة كمةةا راينةةا  األمةةر الةةذي يكشةةف انتمةةا  زيةةد اصةةو  

تطةةوف عاريةةة لةةول الكعبةةة بمةةا فيهةةا النسةةا . والتعةةري هةةة صةةفة معروفةةة للتةةدينال 

 الشعو ية. 

 محمد يشارك زيد بن عمرو والحلة في الوقوف على عرفة

ت مةن كونةهأ اي محمةدأ كةان يخةالف قبيلتةه وانضمام محمد لزيد بن عمرو هو م بة

أ وهةو قرابةة بن عدا بن نوف  بن عبد مناف عن دبير بن مطع ف .ويقف فة عرفة قريش

   لمحمد

دا  . فخردت اقصه واتبعه بعرفةأ إ  ابصرل محماتللت بعيرا  يوم عرفة

ما يوقفه ها هنا. فعجبت له بعرفة فقلت  هذا من الحمس
1117
  . 

وزيةد بةن عمةرو  كان دبير يظن ان محمدا  من الحمسأ ولكنه تفادئ انه م   الحلةة

 . بن نفي  يقف على عرفة

 زيد تزوج بامرأة أبيه

ه تةةزو  مةةن زودةةة نلةةاليةةا  زيةةد ومةةن األمةةور التةةة تةةدل علةةى صةةفة ااباليةةة فةةة 

ابيةةةه
1118

زوا  اانسةةةان مةةةن زودةةةة ابيةةةه كةةةان مكروهةةةا فةةةة الجاهليةةةة. ويقةةةول  نل ا. مةةةع 

ف األصةةفهانة [وكةان يسةةمى تةزوا  الردةة  امةرا  ابيةةه نكةال المقةةت]  األصةفهانة . ويعةرل

"المقت  البغض الشديد لمن تراه تعةاطى القبةي،" ـب كلمة مقت
1119

 نل ادا  . ويقةول ابةة الفة

الجةةاهليين كةةانوا يعيبةةون المتةةزو  بةةامرا  ابيةةه ويسةةمونه الْضةةيزن
1120

. الضةةيزن معناهةةا 

زيدا  بن عمرو بن  نل ا(. وهنا نرا 457دائر )انظر إلـى القاموس العربة المنجد صفحة 

أ ه يتعةاطى القبةي، لتةى مةن مجتمةع م ة  الجاهليةةنلةاويُةرا  أومنحرف اةبيا   نفي  هو شا   

 ن يدلعة ا نتما  ابراهي  ؟!لتديل  ا  وملدس ا  فكيف يكون مقدام

 وتااير زيد بن عمرو بن نفي  على القرآن كان كبيرا . رادع كتابنا "النج  األكبر". 

ج لديانة تحت اسم الحنفية السمحة  محمد بدأ نشاطه كقائد لألحناف وكمرو 

 قةد اعةد، محمةدا   -بعةد مةول زيةد  الذي صار قائد دماعةة األلنةاف -ورقة بن نوف و

كبةر فةة السةن واصةب، اعمةى.  ان ورقة قد ليثمن لكة يقوة دماعة األلناف بد  منهأ 

لةه لقيةاة  األلنةاف. ولقةد  ونسبة لعوقتةه بخديجةة ابنةة عمةه راا فةة زودهةا الشةاب تلفةا  

قبيلتةه عبةارال كانت بداية ةعةو  محمةد هةة "لةدين األلنةاف". وكةان فةة ةعوتةه لقةريش 

إليةةهتحةةوي "ةيةةن الحنفةةا "أ كاألدةةاس الةةذي يةةدعو 
1121

هللا تلةةق النةةاس  نل ا. وكةةان يةةدلعة 

مسةةلمين" "لنفةةا 
1122

( بشةةك  هواتةةف ا  مسةةموع) . وكانةةت الجةةن الشةةياطين تنشةةد شةةعرا  

ية المسلمين بالحنيفيينأ كما لدث بعد وقعة بدرسمِّ لتشجيع محمد فة ةعوته مُ 
1123

. وكةان 

ةةْهلةِ  بالحنفيةةةبُعْ ةةُت ]يقةةول محمةةد  ةةْمحة الس، [الس،
1124
والسةةمحة هةةة التةةة   تضةةع علةةى  . 



  القرآن والتاريخ 451

 

  جانية ليست للبيع()نسخة م 

 

لذلك نجد فة القرآن آيال تحثل المسلمين على ا مةتو  وا لتفةاظ المسلمين قيوةا  اةبية. 

لون عليهن من الحروب. كما فة دور  النسا     باي عدة من النسا  التة يحصل

  م نى واوث وربا  .. او ما ملكت ايمانك " "فانكحوا ما طاب لك  من النسا

 . 3وآية  4دور  النسا  رق  

محمدا  هو مصل، للدين الذي ادسه زيد بةن عمةرو بةن نفية .  نل اونستطيع ان نقول ب

النصاراأ ومحمد بنى علةى  لةك  فزيد ادس الحنفية. وورقة اتاف إليها عقائد الهراطقة

اه "الحنيفية السةمحة السةهلة". وادةتخدم محمةد تعةابير زيةد ينهأ ودمل التدين نفسه اركان تد

ره لنيفةةا  كةةان ولكةةن  و  يهوةيةةا   م ةة  "ان إبةةراهي  لةة  يكةةن نصةةرانيا   ". األمةةر الةةذي قةةد كةةر،

 محمد فة دور  آل عمران  

 . 67  3" مسلما   ولكن كان لنيفا   و  نصرانيا   "ما كان إبراهي  يهوةيا  

فةة  نصةرانيا   نل اعةا  زيةد هةة علةى ادةاس اةل  أامةة ةيانةة دديةد وهذا التبرير فةة إق

 .ب  لنيفا   و  يهوةيا   الشام قال له ان إبراهي  ل  يكن نصرانيا  

  

 محمد لم يفهم دعوة ابراهيم 

ل  يفه  محمد ةعو َ ابراهي . وك  مةا عةرف عةن ابةراهي  هةة قصةد كةان يتناقلهةا 

ار العهد القدي . الةبعض منهةا وصة  إلةيه  عةن العرب المتهوةون الذين كانوا يجهلون ادف

 طريق كتب يهوةية متاتر أ كما راينا قصة ابراهي  وكسره اصنام ابيه ورميه من نمروة

 .  بالنارأ والتة راينا انها ماتو   من كتاب مدراش ربا

 ه هللا مع ابراهيم الخرافة القرآنية المبنية على عدم فهم للميثاق الذي قطع

ف من دفر التكوين نحو الخرافةة. كمةا  وبعض القصد قد اعتمدل على ند ُمحر،

 فة دور  البقر   261هة اثية 

َوإِْ  قَاَل إِْبَراِهيُ  َربِّ اَِرنِة َكْيَف تُْحِة اْلَمْوتَى قَاَل اََولَْ  تُْلِمْن قَاَل بَلَى َولَِكْن "

فَُخْذ اَْربََعة  ِمَن الط،ْيِر فَُصْرهُن، إِلَْيَك اُ ، اْدَعْ  َعلَى ُك ِّ َدبَ   قَاَل . لِيَْطَم ِن، قَْلبِة

ا َ َعِزيز  َلِكي   . ِمْنهُن، ُدْز   ) دور  البقر  اُ ، اْةُعهُن، يَاْتِينََك َدْعي ا َواْعلَْ  اَن، هللا،

261) 

هللا ان يةةاتة باربعةةة اي ان ابةةراهي  اراة ان يعةةرف كيةةف يحةةة هللا المةةوتى. فةةامره 

طيور ويجزئها الى اقسامأ ويضع ك  دز  على دب . ا  يدعو الطيورأ فسوف تاتة إليةه 

أ ليث ظهر 05ُمسرعة. هذه الخرافة مشتقة  من قصة ورةل فة دفر التكوين ا صحال 

 الرب ابراهي  واعطاه وعدا  

با ال،ِذي اْتَرَدَك ِمْن اورِ »َوقَاَل لَهُ  " لِيُْعِطيََك هَِذِه ا ْرَض  اْلِكْلَدانِيِّينَ  انَا الر،

اي ان نسله دوف يرث ارض كنعان ليث كان ابراهي  يسكن .  «.لِتَِراَهَا
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با بَِماَ ا اْعلَُ  انِّة اِراُهَا؟  »فاداب ابراهي   يُِّد الر،  فَقَالَ    الرب فَقَاَل لَهُ  «اياهَا الس،

 فَاَتذَ   .«َوَلَماَمة   َويََماَمة   اُواِيلا َوَكْبشا اُواِي،ة   َوَعْنَز    اُواِي،ة   ِعْجلَة   لِة ُتذْ »  لَهُ 

ا. َصاِلبِهِ  ُمقَابِ َ  َواِلد   ُك ِّ  ِشق،  َوَدَع َ  اْلَوَدكِ  ِمنَ  َوَشق،هَا ُكل،هَا هَِذهِ   فَلَ ْ  الط،ْيرُ  َوام،

 ".يَُشق،هُ 

ل دةةلال ابةةراهي  " فنةةرا السةةرة القرآنةةة با بَِمةةاَ ا اْعلَةةُ  انِّةةة قةةد لةةول ةةيُِّد الةةر، اياهَةةا الس،

 ؟"َربِّ اَِرنِة َكْيَف تُْحِة اْلَمْوتَى" الى دلال آتر "اِراُهَا؟

كان هنا  عاة  عند عم  مي اق فة  ب، ليوانال عن طريق شةقها مةن الودةك الةى 

نصفين
1125

كون شْطر العج  الى قسمين كعومة لمي ةاق قةد ل 34 . وهنا  إشار  فة ارميا

  (  09و 01  34 )ارمياادتمرل فة شعب إدرائي  

وا َعْهِدي ال،ِذيَن لَْ  يُقِيُموا َكوََم اْلَعْهِد ال،ِذي قَطَُعوهُ اََماِمة. " َواَْةفَُع الن،اَس ال،ِذيَن تََعدا

َوُراَلَداَ   ُراَلَداَ  يَهُوَ ا وا بَْيَن قِْطَعتَْيِه.اْلِعْجَ  ال،ِذي قَطَُعوهُ إِلَى اْانَْيِن َوَدازُ 

اُوُرَشلِيَ  اْلِخْصيَاَن َواْلَكهَنَةَ َوُك ، َشْعِب األَْرِض ال،ِذيَن َداُزوا بَْيَن قِْطَعتَِة 

 ".  اْلِعْج ِ 

ير وتقسي  الحيوانال الى قسمين تم ل  طرفة المي اقأ ودير الده  بين الطرفين يش

لولتزام فة المي اق. والحيوانال هنا تم ل  نس  ابرامأ وما دوف يحدث له  لقا. ووْتةع 

القسمين مقابة  بعضةهماأ بحيةث تُةرا الذبيحةة وكانهةا والةد  يسةه  إعةاة  ادزائهةاأ كةان 

يعنة ولد  الطةرفين فةة مي ةاق والةدأ يلتةزم األقةوا علةى ا لتةزام فةة البقةا  فةة لمايةة 

 تحةاة بةه. وفةة الةند فةة دةفر التكةوين هةة رمةز لضةمان الةرب الطرف الضةعيفأ وا

القوي ان تةت  مقاصةد المي ةاق  وهةة و ة  امةة عابةد  مةن نسةلهأ ومجةة  المسةي، لسةب 

 الجسد من نسله لخوا العال . 

"أ له معنى نبوي تةاا. ا  نةرا فةة دةفر الوويةين  الط،ْيُر فَلَْ  يَُشق،ه وقوله  "واما 

ا الى ادةزا . وهةة إشةار  لجسةد الةرب يسةو  بان الطير 07   0  تُقد،م كاملة ةون ان تُجزل

ا على الصليب أ ر   اث م المبرلة والطعنةال والمسةامير. كةذلك   المسي، الذي   يُجزل

يعةانة فةة األرض تحلاةو . والحيوانةال ال وايةة التةةة تُقسة  كة  والةد  الةى دةزاينأ تشةةير 

نس  ابرام اي إدرائي  التة دوف تُجزا. ولكن هللا يعيدها كامة والد  ر ة  عبورهةا فةة ل

 التاريخ فة لالة تجزئة متفرقين فة العال  كله. 

".   شةك فَنََزلَةِت اْلَجةَواِرُل َعلَةى اْلُج َةِث َوَكةاَن اْبةَراُم يَْزُدُرهَةانقةرا " 00وفة العدة 

الةذي امةره ان يقةدم هةذه الحيوانةال والطيةور. قةد كان ابةرام يتوقةع عومةة تحةدث مةن هللا 

اطا  ابرام ترتيبال الرب. ولكن كانت هنا  قوا معاةية تريةد ان تاكة  عناصةر المي ةاق 

وهةةة إدةةرائي . والجةةوارل هةةة صةةقور وبواشةةق وكانةةت طيةةور  يةةر طةةاهر  بحسةةب 

ا لةدث فةة الناموس. وهة إشار  ألم  ُمعاةية وعابد  لمواةانأ تريةد ان تبيةد إدةرائي  كمة

   02مصر و لقا  من ام  اترا. ويستمر ا صحال يقول لنا ابتدا  من العدة 

ْمُس الَى اْلَمِغيِب َوقََع َعلَى اْبَراَم ُدبَال  " ا َصاَرِل الش، َواَ ا ُرْعبَة  ُمْظلَِمة  . َولَم،

 ". َعِظيَمة  َواقَِعة  َعلَْيهِ 
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ان الكلمةة العبريةة الُمسةتخدمة  Clarkeي نةوم عميةق. يقةول ا deep sleep دةبال

Tardemah   اي النومأ هة نفسها الُمستخَدمة عنةدما اوقةع هللا علةى آةم نومةا  لكةة يُخةِر

لوا  من الد اتوعه. والعدة الذي يتلو يفسلر معنى هةذه الرعبةة المظلمةة العظيمةة. فقةد 

ةا يسةبق ارث اراة ابراهي  ان يعرف كيف يرث األرض. ونرا ا لةرب يعلةن لةه براليةا عمل

األرض من نسلهأ وهو انه دوف يعانة مرللة ُمرعبة تمر عليةه. األمةر الةذي لةدث فةة 

مةةن المصةةريينأ وعةةانوا عبوةيةةة  مصةةر لمةةد  اربعةةة قةةرونأ ا  قةةد ادةةتُعبد اادةةرائيليين

 ُمرِعبة تحت يد الفراعنة. 

كانه ينتمة لةه شخصةيا  وُملةك  لةه فةة عصةره. ولكةن  ووعد الرب ابراهي    يت  له

كونه الموعوة او  ينال راليا كاشفة لما يحدث لنسله قب  ان يرث األرض. لكة   ييادوا 

اانا  العبوةية فة مصر ومن الذل عندما تقع عليه  الفتر  الُمرعبةة الُمظلِمةةأ ولكةن يةروا 

   03ده  ابراهي . ويستمر فة العدة جهنا  ردوعا  ألرض الموعد كما اُعلن فة الراليا ل

َويُْستَْعبَُدوَن  اْعلَْ  يَقِينا ان، نَْسلََك َديَُكوُن َ ِريبا فِة اْرض  لَْيَسْت لَهُ ْ »فَقَاَل  ْبَراَم  

 ". لَهُْ  فَيُِذلاونَهُْ  اْربََع ِم َِة َدنَة  

سةتعبَد للشةيطان ي ان الميراث يسبقه عبوةيةأ لكة يشير لحالة اانسان الةذي هةو مُ ا

والخطية. ويحتا  الى تحرير من تول المسي،أ لكةة يسةير مةع هللا روليةا  ويةرث الحيةا  

األبدية. فل  تكن ارض الموعد لنس  ابرام هة مباةر  عطا  الهة فقكأ لكةن كةان الشةعب 

أ تةتعل  اانسةانية مةن تولةه عةن لالةة العبوةيةة  العبري مدعوا  مةن هللا لكةة يةت  فيةه م ةال 

لقادةةية بسةةبب الخطيةةة والشةةيطان القادةةةأ وقةةدر  هللا علةةى التحريةةرأ وادةةس تةةوا ا

فة مصر من المةو  الُمهلِةك  اانسان وهو فدا  المسي،أ الذي رمز إليه لماية العبرانيين

من تول رش ةم الخةروف علةى العتبةة والقةائمتين. اة  مسةير  المةلمن فةة بريةة الحيةا أ 

. اة  ةتةول ارض كنعةان مةن إليها قيةاة  الةرب لإلدةرائيليين فةة بريةة دةينا  التة رمزل

 تول يشو أ الذي يشير ليسو  الذي يقوة النفس  متو  الشركة مع هللا ا  دما  هللا. 

وقوله "اعل  يقينا" هة إدابة لقول ابرام "بما ا اعل  إنة اراها". والرب هنا يعطيةه 

دنة تحت عبوةية فة ارض  411لمد   لى عومة  وهة رتو  اادرائيليينيقينا  مبنيا  ع

أ  ريبة.   بد ان مودى ادتند على هذه العومة عندما وهو امير ُمتبنةى مةن ابنةة فرعةون

  04دة قد انتبه لهذه النبو أ وان األربع مائة دنة قد قاربت على ا نتها .  يستمر فة الع

ةُ ال،تِة يُْستَْعبَُدوَن لَهَا انَا اِةينُهَا. َوبَْعَد َ لَِك يَْخُرُدوَن بِاْمو   َدِزيلَة .   اُ ، ا م،

لكةةة   ييةةاس نسةة  ابةةرام تحةةت عبوةيةةة المصةةريين القادةةيةأ ويظنةةوا ان القسةةو   

ر مةةن امةةة قويةة ة م ةة  وا دةةتعباة مةةن القةةوي لةةيس مةةن رة  لةةهأ وان   ردةةا  فةةة التحةةرا

المصريينأ فالرب يتر  له  وعدا  على انه دوف يكسر  را  األمة التةة تسةتعبد الشةعب 

الُمرتب له ان يخر  لكة يكون امة مقددة عابد  للرب. و لك الوعد هو قب  ان ياتة هةذا 

 - عيةبان تةذب، كة  عائلةة تروفةا بةو النس  للودوة. وقد كان الرب قد امر اادةرائيليين

–وترش الدم علةى العتبةة والقةائمتين  -وهو يشير للمسي، الذي هو كإنسان كام  بو عيب
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فعنةةدما يمةةر المةةو  الُمهلِةةك الةةذي يريةةد ان يةةدين مصةةر ويقتةة   -اي م ةة  إشةةار  صةةليب

ابكةاره أ يةةرا الةةدم ويعبةةر عةةنه . وهةةو إشةةار  لعبةةور الهةةو  عةةن كةة  مةةن التمةةى بفةةدا  

   يستمر الرب يقول ابراهي 07و  06المسي،.  وفة العدةين 

ابِِع يَْرِدُعوَن الَى هَهُنَا  ن، َ ْنَب ا ُموِريِّينَ " لَْيَس الَى اْ َن  َوفِة اْلِجيِ  الر،

ْمُس فََصاَرِل اْلَعتََمةُ َواَ ا تَناوُر ُةَتان  َوِمْصبَاُل نَار  يَُجوُز   «.َكاِمو اُ ، َ ابَِت الش،

 ".بَْيَن تِْلَك اْلقِطَعِ 

وتنةةور الةةدتانأ يشةةير لةةدتول نسةة  ابةةرام فةةة تنةةور الضةةيق فةةة مصةةر. كمةةا ةتةة  

. ولكن مع كونها آ مةا ُمحِرقةةأ إ  ان لضةور هللا كمصةبال فة تنور باب  اصدقا  ةانيال

ة مصةةر ان نزلةةت نةةار يضةةة  لهةة  الطريةةق. ولكنةةه ياكةة  المقةةاومين لهةة أ كمةةا لصةة  فةة

الضةةربال العشةةر  علةةى مصةةر. وهةةو يقةةوةه  بعةةاموة نةةار فةةة الليةة  وفةةة النهةةار بعمةةوة 

 (20   03دحاب )ترو  

والمصبال الناري الذي يجةوز بةين قطةع الحيوانةالأ إشةار  لحضةور هللا فةة العهةد 

 لنس  ابراهي  ان يراوا األرض ويكون معه  اانا  الضيقة. والوصف يعبِّر عن إبرام عهد

كما كانت العاة  آنذا  فةة عصةر ابةراهي . ان يجةوز طرفةة العهةد بةين قطةع الحيوانةال. 

ولكن لضور هللا ولده يجوز بين طرفة الحيوانالأ مما يدل علةى ان الةرب هةو تةامن 

للعهد وليس ابرام. ان توصنا مضمون مةن التةزام هللا فةة عهةده فةة توصةنا بنةا  علةى 

يس فة قدرتنا على الخوا. ويستمر ا صحال فة العدة فدا  المسي، الذي قدلمه عناأ ول

09  

با َمَع اْبَراَم ِمي َاقا      . فِة َ لَِك اْليَْوِم قَطََع الر،

كان المي اق او العهد يُقطع على الحيوانال المقطوعة نصةفينأ وعبةور ا انةين بةين 

ة نفسةه بصةور  القطع. ونرا ان هللا يجيز لضةوره بةين القطةعأ إشةار  لنيتةه ان ينةزل فة

. فيُقطةع فةة الصةليب. إنسان لكة يكون فدية العهةد وتةحيتها الكبيةرأ و لةك فةة الصةليب

فةة القةةرن السةاةس ق.م. عةةن الةزمن الةةذي يةاتة بةةه المسةي، ويُقطةةع  كمةا تنبةةا دةفر ةانيةةال

لعهةةد بةةين هللا (. وهةةة إشةةار  لمةةا كةةان دةةيحدث لةةه عنةةدما اصةةب، تةةروف ا26  9)ةانيةةال 

واانسان. والحقيقة ان العهد  برام ا  لمودى ا  لداوة كلها كانت قةد قُطعةت علةى ادةاس 

الذبائ، التة اشارل لمول المسي، الذبيحة الُمرتبة من هللا لفةدا  البشةرية. فهنةا نةرا قطةع 

هةو  الذبائ،أ ولكن فة قطع العهد مع مودى نرا الدم يُرش. ولو ان العهد هنا مع ابراهي 

اعطةا  األرض لنسةة  ابةراهي أ ولكنةةه مرللةة لإلعةةداة لمجةة  المسةةي، الةذي يقةةي  العهةةد 

 الجديد بدمه لخوا البشرية.

له القرآن عن دماعةال  شتان بين المغزا الرولة لمحتوا الكتاب المقدس وما دج،

 .ل  تفه  المغزا

ةينأ قةةد ولكةةن دماعةةال داهلةةة فةةة العهةةد القةةدي أ علةةى األ لةةب مةةن العةةرب المتهةةو

تناقلت له  قصة المي اق بين هللا وإبراهي  بشك  قصةة ترافةة كمةا هةة مسةجلة فةة دةور  
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. وهةة صةةيغة القةرآن الةةذي يعتمةد علةةى مةا يسةةمع محمةد مةةن قصةد يقصةةها 261البقةر  

اشخاا ل  يطللعوا على العهد القدي  ول  يدردةوهأ ولكةنه  يحفظةون قصصةا  منتشةر   مةن 

أ او تسمع قصصا  من العهد القةدي  وتحولهةا الةى قصةد ااألبوكريفدماعال تدرس كتب 

 ترافية تتنادب مع  وق الجاهليين. 

ولكةةن هنةةا  فقةةرال قليلةةة فةةة القةةرآن تحةةوي بعةةض تلخةةيد وتعريةةب للةةندأ  لةةك 

بسبب عوقة محمد مةع دماعةال كةان عنةدها العهةد القةدي . ومةن بةين هةذه الفقةرال قصةة 

سماويين. وموتو  امتحان الرب ابةراهي  يودف وايضا قصة زيار  تيوف ابراهي  ال

فة تقدي  ابنه كمحرقةةأ ر ة  ان القصةة األتيةر  هةو تلخةيد   يةذكر المكةان ليةث اُمةر 

  مناقشة زيار  الضيوف السماويين ابراهي  ان يُقدم ابنه. فنبدا فة

 

 عدم فهم محمد لشخصية الزائر إلبراهيم عندما بُشر بإسحاق 

   :فة دور  الحجرنقرا 

ا قَاَل إِن،ا ِمْنُكْ  َوِدلُونَ  .نَبِّْ هُْ  َعْن َتْيِف إِْبَراِهي َ وَ " . إِْ  َةَتلُوا َعلَْيِه فَقَالُوا َدَوم 

ُرَ  بُِغَوم  َعلِي    نَِة اْلِكبَُر فَبَِ   .قَالُوا َ  تَْوَدْ  إِن،ا نُبَشِّ ْرتُُمونِة َعلَى اَْن َمس، قَاَل اَبَش،

ُرونَ  ْرنَاَ  بِاْلَحقِّ فََو تَُكْن ِمَن اْلقَانِِطينَ  قَالُوا .تُبَشِّ قَاَل َوَمْن يَْقنَكُ ِمْن َرْلَمِة  .بَش،

الاونَ  قَالُوا إِن،ا اُْرِدْلنَا إِلَى قَْوم   .قَاَل فََما َتْطبُُكْ  اَياهَا اْلُمْرَدلُونَ  .َربِِّه إِ ، الض،

وهُْ  اَْدَمِعينَ إِن،  إِ ، آَل لُوط  . ُمْجِرِمينَ  ْرنَا إِن،هَا لَِمَن اْلَغابِِرينَ  .ا لَُمنَجا " إِ ، اْمَراَتَهُ قَد،

  61  05دور  الحجر 

 .فة دور  الذاريال والقصة ُمكرر  كالتالة

ا قَالَ  .هَْ  اَتَاَ  َلِديُث َتْيِف إِْبَراِهيَ  اْلُمْكَرِمينَ " َدَوم   إِْ  َةَتلُوا َعلَْيِه فَقَالُوا َدَوم 

بَهُ إِلَْيِهْ  قَاَل اََ  تَاُْكلُونَ  .فََراَ  إِلَى اَْهلِِه فََجاَ  بِِعْج   َدِمين  . قَْوم  ُمْنَكُرونَ   .فَقَر،

ُروهُ بُِغَوم  َعلِي    فَاَْقبَلَِت اْمَراَتُهُ فِة َصر،   . فَاَْوَدَس ِمْنهُْ  ِتيفَة  قَالُوا َ  تََخْف َوبَش،

ْت َودْ   .قَالُوا َكَذلِِك قَاَل َرباِك إِن،هُ هَُو الَْحِكيُ  اْلَعلِي ُ . هَهَا َوقَالَْت َعُجوز  َعقِي   فََصك،

لِنُْرِدَ  َعلَْيِهْ  . قَالُوا إِن،ا اُْرِدْلنَا إِلَى قَْوم  ُمْجِرِمينَ . قَاَل فََما َتْطبُُكْ  اَياهَا اْلُمْرَدلُونَ 

َمة  . ِلَجاَر   ِمْن ِطين     34-24" دور  الذاريال  ِعْنَد َربَِّك لِلُْمْسِرفِينَ  ُمَسو،

صها بحسةب ادتهةاةه فةة دةجعه    بد ان محمدا  قد دمعها تُقرا من الد اليهوة. ولخل

القرآنةة المعةةروف. فيةةذكر كيةةف ةتةة  تةةيوف  علةةى ابةةراهي أ وكيةةف  هةةب ابةةراهي  الةةى 

وكيف ان زودة ابةراهي   امراته واتى بعج  دمين لكة يطعمه أ وبشروه بو ة  إدحاق.

شةكلت فةةة الوعةةدأ وقالةةت انهةةا عجةةوز  عقةةي . وكيةةف دةةاله  ابةةراهي  عةةن إردةةاليته  وهةةة 

. وان لوطةةا  وعائلتةه قةةد نجةوا مةةا عةةدا تةدمير المدينةةةأ او "القةوم" ليةةث كةان يسةةكن لةوط

من  زودته. فهة تلخيد لزيار  اوث  اتيال دماوية كما هة فة ا صحال ال امن عشر

ونجةةا  لةةوط وابنتيةةه وهةةو  زودتةةه  دةةفر تكةةوين. مةةع دملتةةين عةةن قصةةة هةةو  دةةدوم

 (.09)مذكور  فة ا صحال 
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الُمولظ ان محمدا  ل  يذكر عدةه أ ا  كانوا اواة. ول  يكن يعةرف الةذي قةرا لةه او 

أ وهةو قدل عليه  لك شخصيةَ الذي كان يتودك الموكين  وهو الرب يهةوا قبة  التجسةد

فت هذه الزيار  بسفر التكوين بهذه الكلمال   المسي،. فقد ُعرِّ

با ِعْنَد بَلاوطَاِل َمْمَرا" َوهَُو َدالِس  فِة بَاِب اْلَخْيَمِة َوقَْت َلرِّ  َوظَهََر لَهُ الر،

ظََر َواَ ا اَواَةُ فََرفََع َعْينَْيِه َونَ ". ويستمر دفر التكوين يصف هذه الزيار    الن،هَارِ 

 "ِرَدال  َواقِفُوَن لََديْهِ 

  بد ان ابراهي  قد لسل فة رهبة المكان وقدديتهأ لتى فجا   رفع عينيه لكة يفسلر 

ظاهر  الاديسهأ فة كون المكان قد وطا عليه مجد  ل  يُرا فة لياته. مجة  فة صور  

كين بصور  بشر ل  يكن بشرأ ر   انه  شخصيال دماوية. وكون الرب قد ظهر مع مو

ف على هويته الوهوتية. ا   ليُخفة تاايَر لضوره الوهوتةأ وان يغيب على الناظر التعرا

عنةدما دلةس فةة  ان ابراهي  عرفه انه الذي ةعاه وكان يكللمه من قب . كما عرفةه بطةرس

 دفينته وعم  معجز  إترا  السمكأ كما نقرا فة انجي  لوقا    

ا َراَا ِدْمَعاُن بُْطُرسُ فَ " اْتُرْ  ِمْن َدفِينَتِة »قَائِو    لَِك َتر، ِعْنَد ُرْكبَتَْة يَُسو َ  لَم،

! يَا أ ألَنِّة َرُد   َتاِطئ   .  1   5لوقا  «.َربا

ا  ركض ابةراهي  لودةتقبال. ودةجد للةذي فةة ودةطه  علةى األرض. انهةا فرصةة 

له شركة مباشر   مع الذي ةعاه ويقوي العوقة بهأ ويكرمةه فةة تيمتةه. فةذهب لكة يكون 

 ابراهي  نحوه  ودجد للمتصدر  بين الموكين وهو الرب. ويقول العدة ال الث 

 ".  يَا َديُِّد اْن ُكْنُت قَْد َوَدْدُل نِْعَمة  فِة َعْينَْيَك فَو تَتََجاَوْز َعْبَد َ »َوقَاَل    

هة "اةوناي" فة العبرية فة هذا العدة. لقد عرفه ابراهي  انه الرب وكلمة "الرب" 

ألنه قد دبق ورآهأ ا  ظهر له فة الماتة اك ر من مةر . فةإبراهي  لةه اتتبةارال مةع هللاأ 

رآه وتكلةة  معةةه. ولةةو اننةةا   نعةةرف كيةةف كةةان يظهةةر لةةه الةةربأ إ  انةةه اثن الشخصةةية 

ظهر بصور  إنسان بين موكين فة صور  بشر. الوهوتية ورفعتها بارز  فيهأ لتى ولو 

ةةها ابةةراهي   فةةة راليةةة هللا فةةة صةةور  إنسةةان كسةةابقة نبويةةة   ال رهبةةة القدادةةة قةةد السل

للتجسد. وهذا ما السل به الك يرون فة الجية  المةيوةيأ لتةى ان ييةارس رئةيس المجمةع 

أ قةد انحنةى دةاددا  اليهوةي الذي ل  ينحِن قك انسان فةة لياتةهأ ا  السةجوة هةو هلل ولةده

 للمسي،أ إ  راا فة المسي، الرفعة الرولية التة تنتمة هلل ولده.  

إن ودوة زيار  دماوية يتصدرها ديد السما  نفسةه قريبةة مةن تيمتةهأ هةة فرصةة  

فريد   ل  تُختبر فةة مسةتواها مةن ابةراهي  فةة الماتةة. ا  كةان الةرب يظهةر لةه لإلعةون 

نةال يطةا األرض ويسةير عليهةاأ وهةو بصةور  تةولة بسرعةأ ولكن هنةا صةالب ااعو

بانه يوة ان يكون اقرب من الماتة ابراهي . انه علةى عتبةة تيمتةه يسةير علةى األرض 

 بصور  إنسان. فنرا عزم  ابن هللا فة الودوة فة عالمنا كانسان هة ر بة  قديمة  له. 

اراة ان   وفةةة معاينةةة ابةةراهي  لودةةوة الخةةالق فةةة قةةرب منةةه فةةة صةةور  إنسةةانأ 

تضيع منه فرصة إلفة معهأ ان يجلس معه ألول مر أ وان يعاين مجده. ان يستغ  فرصة  
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ناةر   فة ان يدت  الرب الى تيمته ويبار  عائلته. فو تضيع هةذه الفرصةة النةاةر  منةه. 

 ألنه إ ا ل  يل، قد يتجاوزه الرب. 

   5و 4ويعرض ابراهي  فة العدةين  

فَاُتَذ ِكْسَر َ ُتْبز   .َوات،ِك ُوا تَْحَت الش،َجَر ِ . ا   َواْ ِسلُوا اْرُدلَُك ْ لِيُْلَتْذ قَلِيُ  مَ 

  فَتُْسنُِدوَن قُلُوبَُكْ  اُ ، تَْجتَاُزوَن  ن،ُكْ  قَْد َمَرْرتُْ  َعلَى َعْبِدُكْ .

 ابراهيم رأى صورة عما سوف يكون التجسد قبل ألفين سنة من حدوثه

بلغةةة متواتةةعة امةةام الةةربأ وفةةة لغةةة بشةةرية "كسةةر  تبةةز  فةةإبراهي  الةةذي يتحةةدث

فتسندون قلوبك "أ ا  ان ظهور الرب والموكين كان فة صةور  بشةرية كاملةة لدردةة ان 

ابراهي  ظنل ان لهة  ادسةاة تحتةا  الةى الطعةامأ او ان هةذه األدسةاة التةة بةدل كالردةالأ 

 تستطيع ان تاك أ كما تسير على اقدامها. 

راا الفدا  على دب  المريا قب  مجي ه بالفة عامأ راا التجسد كيف  وإبراهي  الذي

دوف يكون واقعه العملة قب  الفة عةام مةن لدواةه. إ  ان الةرب الةذي ظهةر لةه بصةور  

إنسةانأ يمشةة علةى األرض ويسةتعد ان ياكةة  مةع مةن يحبةه ويخدمةةهأ قةد دةا  عمليةا  فةةة 

ع التوميذأ وايضا مع الخطا  لكة الجسد بعد الفة دنةأ وصار يمشة فة ارتنا وياك  م

 يخِرده  من الخطية ويجذبه  لشخصه المبار . 

ونرا موافقة الرب الذي ظهر بصور  إنسةانية كسةابقة نبويةة للتجسةد علةى عةرض 

ابراهي  هذا. فبيت ابراهي  هو ليث يريد الرب ان يجلس وياك  ويعطة دابقة  نبويةة  عةن 

 ر.  عزمه فة التجسد والتآلف مع بنة البش

فة دماعه موافقة الرب على برنامج التكةري . نةرا ابةراهي  يسةر  فةة العمة . كة  

منادبة دلوس الرب مع موكيه تحت بلوطته التة امام تيمته فرصة ل  يسبق ان الدا فة 

ديله قد لص  عليها. ونرا ان الرب قد اك  تحةت الشةجر  مةن يةد ابةراهي . ا  هةو يعبِّةر 

 ة  تلةك الخدمةة النةاةر أ كمةا كةان موتةو  دلةوس الةرب عن قصد الهة فة ان تكةون م

لكة ياك  تحت شةجر  ابةراهي أ هةو امةر نةاةر فةة التةاريخ قبة  التجسةدأ م ةا   نبويةا عةن 

ده.   لقيقة تجسا

 محمد لم يفهم هوية الشخص الالهوتي الذي تراءى إلبراهيم وقصد الرؤيا 

دوف يكون لسار  زودته ولدا . ا  يقدم الرب وعدا  فة انه بعد عام من هذه الزيار  

ولكن دار  تحكت ُمستبعد  تحقيق كلمال الوعد نسبة لعقمها وشيخوتتها. وفة العةدةين 

   04و03

با  ْبَراِهيَ     لَِماَ ا َتِحَكْت َداَر ُ قَائِلَة   افَبِاْلَحقِيقَِة الُِد َوانَا قَْد ِشْخُت؟»فَقَاَل الر،

بِّ  ؟ فِة الِْميَعاِة اْرِدُع الَْيَك نَْحَو َزَماِن اْلَحيَاِ  َويَُكوُن  هَْ  يَْستَِحيُ  َعلَى الر، َشْة  

 «.لَِساَر َ اْبن  
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د هوية الذي كان يتصةدر الموكةين انةه الةرب  الرب هنا فة الند هو يهوه  لك يلكل

د. وكشف لها ك  فكرتهةا عةن قةو  هللا وقدرتةه م حةدوة  يهوه نفسهأ وهو المسي، قب  التجسل

؟" و ير صحيحة. وتساالل الرب بِّ َشْة   " هو رفع نظر دار  نحةو هَْ  يَْستَِحيُ  َعلَى الر،

شخصية الواعد انه القاةر على ك  شة أ الذي   يستحي  عليةه اي امةر فةة الحيةا  وفةة 

الكونأ فك  يكون عجزها الطبيعة امرا  تافها  نسبة لقدراته العظيمة  ير المحدوة . ونرا 

د انه القاةر على ك  شة  المس  ي، فة دفر الراليا يلكِّ

با اْلَكائُِن َوال،ِذي َكاَن َوال،ِذي « اَنَا هَُو األَلُِف َواْليَاُ أ اْلبََدايَةُ َوالنِّهَايَةُ » يَقُوُل الر،

.  (1 0)راليا يَاْتِةأ اْلقَاِةُر َعلَى ُك ِّ َشْة  

تصدر الموكةينأ ولة  يفهة  لمةا ا ظهةر  ا ا  فمحمد ل  يفه  هوية الزائر االهة الذي 

 بصور  إنسان وهو كما  كرنا كسابقة نبوية للتجسد.

 نبوة المريا العظيمة وعدم فهم محمد لها 

ةد محمةد فةة القةرآن فةة بعةض عبةارال ا تتبةاَر النبةوي العظةي   بةراهي   ا  يلخِّ

ر مةةا  كةةره مةةن دةةفر التكةةوينأ ةون ان يةةدر  معنةةاهأ او يةةذك 22المةةذكور فةةة ا صةةحال 

م بةه ادةحاقأ وهةو دبة   الند فةة دةفر التكةوين عةن المكةان الةذي ُةعةة ابةراهي  ان يقةدِّ

المريا. اي دلسلة دبال اوروشلي  ليث ُصلب المسةي، كفديةة عةن الجةنس البشةري. فنقةرا 

 فة دور  الصافال 

ْرنَاهُ بُِغَوم  َللِي   " ْعَة قَاَل يَا  فَبَش، ا بَلََغ َمَعهُ الس، بُنَة، إِنِّة اََرا فِة اْلَمنَاِم اَنِّة فَلَم،

ُ ِمَن . اَْ بَُحَك فَاْنظُْر َماَ ا تََرا قَاَل يَا اَبَِت اْفَعْ  َما تُْلَمُر َدتَِجُدنِة إِْن َشاَ  هللا،

ابِِرينَ  ا اَْدلََما َوتَل،هُ لِلَْجبِينِ . الص، اْليَا إِن،ا قَْد َصد، . َونَاَةْينَاهُ اَْن يَا إِْبَراِهي ُ  .فَلَم، ْقَت الرا

)دور   َوفََدْينَاهُ بِِذْب،  َعِظي   . َكَذلَِك نَْجِزي اْلُمْحِسنِيَن إِن، هََذا لَهَُو الْبََوُ  اْلُمبِينُ 

 (017-010  37الصافال اي 

. فو 017فيذكر محمد ان هللا قد فدا ابراهي  "بذب، عظي " كما نرا من اثية رق   

لعبار  من الةد المسةيحيين فةة منطقةة مكةة. ا  الكةبش الةذي انزلةه هللا بد انه قد دمع تلك ا

عنةدما اوقةف يةةد ابةراهي  عةةن ان تهةوي علةةى عنةق إدةةحاقأ   يمكةن ان يُقةةال عنةه " بةة، 

شخصا  عظيما أ وهة إشةار  للمسةي،. فمحمةد لة   عظي ". ولكن العبار  تشير لكون الفاةي

التةة تشةير للمسةي،. والتةة قةد دةمعها ةون ان يةنج، ان يفهة   ينتبه او تجاه  تلةك العبةار 

 مدلولها النبوي الوات،. 

مةةن دةةفر التكةةوين. وهةةذه كلمةةال  22وامتحةةان ابةةراهي  هةةذا ُمسةةجل   فةةة ا صةةحال 

 ا صحال 

  قَالَ فَ «. اْبَراِهي ُ  يَا  »لَهُ  فَقَالَ  اْبَراِهي َ  اْمتََحنَ  هللاَ  ان،  ا ُمورِ  هَِذهِ  بَْعدَ  َوَلَدثَ "

 اْلُمِري،ا اْرضِ  الَى َواْ هَبْ  اْدَحاقَ  تُِحباهُ  ال،ِذي َوِليَد َ  اْبنَكَ  ُتذِ   »فَقَالَ   «.هَ َنََذا»

 َصبَالا اْبَراِهي ُ  فَبَك،رَ   «.لَكَ  اقُولُ  ال،ِذي اْلِجبَالِ  اَلدِ  َعلَى ُمْحَرقَة   هُنَا َ  َواْصِعْدهُ 

 لُِمْحَرقَة   َلطَبا َوَشق،قَ  اْبنَهُ  َواْدَحاقَ  َمَعهُ  ِ ْلَمانِهِ  ِمنْ  نَْينِ ااْ  َواَتذَ  ِلَماِرهِ  َعلَى َوَشد، 
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 َعْينَْيهِ  اْبَراِهي ُ  َرفَعَ  ال ،الِثِ  اْليَْومِ  َوفِة .هللاُ  لَهُ  قَالَ  ال،ِذي اْلَمْوِتعِ  الَى َوَ هَبَ  َوقَامَ 

 اْلِحَمارِ  َمعَ  هَهُنَا اْنتَُما اْدلَِسا  »ُغوَمْيهِ لِ  اْبَراِهي ُ  فَقَالَ . بَِعيد   ِمنْ  اْلَمْوِتعَ  َواْبَصرَ 

ا  َلطَبَ  اْبَراِهي ُ  فَاَتذَ   «.الَْيُكَما نَْرِدعُ  اُ ،  َونَْسُجدُ  هُنَا َ  الَى فَنَْذهَبُ  َواْلُغومُ  انَا َوام،

ي الن،ارَ  بِيَِدهِ  َواَتذَ  اْبنِهِ  اْدَحاقَ  َعلَى َوَوَتَعهُ  اْلُمْحَرقَةِ  كِّ  .َمعا ِكوهَُما فََذهَبَا. نَ َوالسِّ

 هَُوَ ا  »فَقَالَ «. اْبنِة يَا هَ َنََذا  »فَقَالَ «. ابِة يَا  »ابِيهِ   ْبَراِهي َ  اْدَحاقُ  َوقَالَ  

 لَهُ  يََرا هللاُ   »اْبَراِهي ُ  فَقَالَ  .«لِلُْمْحَرقَِة؟ اْلَخُروفُ  اْينَ  َولَِكنْ  َواْلَحطَبُ  الن،ارُ 

ا .َمعا ِكوهَُما فََذهَبَا«. اْبنِة يَا قَةِ لِْلُمْحرَ  اْلَخُروفَ   قَالَ  ال،ِذي اْلَمْوِتعِ  الَى اتَيَا فَلَم،

 َعلَى َوَوَتَعهُ  اْبنَهُ  اْدَحاقَ  َوَربَكَ  اْلَحطَبَ  َوَرت،بَ  اْلَمْذبَ،َ  اْبَراِهي ُ  هُنَا َ  بَنَى هللاُ  لَهُ 

ينَ  َواَتذَ  يََدهُ  اْبَراِهي ُ  َمد،  اُ ،  .الَْحطَبِ  فَْوقَ  اْلَمْذبَ،ِ  كِّ  َمو ُ  فَنَاَةاهُ  .اْبنَهُ  لِيَْذبَ،َ  السِّ

بِّ  َما ِ  ِمنَ  الر،  يََد َ  تَُمد،     »فَقَالَ   «هَ َنََذا  »فَقَالَ «. اْبَراِهي ُ  اْبَراِهي ُ   »َوقَالَ  الس،

 اْبنَكَ  تُْمِسكِ  فَلَ ْ  هللاَ  َتائِف   ان،كَ  َعلِْمتُ  اْ نَ   نِّة َشْي ا بِهِ  تَْفَع ْ  َو  اْلُغومِ  الَى

 الَْغابَةِ  فِة ُمْمَسكا َوَراَ هُ  َكْبش   َواَ ا َونَظَرَ  َعْينَْيهِ  اْبَراِهي ُ  فََرفَعَ  «.َعنِّة َوِليَد َ 

 افََدعَ  .اْبنِهِ  َعنِ  ِعَوتا ُمْحَرقَة   َواْصَعَدهُ  اْلَكْبشَ  َواَتذَ  اْبَراِهي ُ  فََذهَبَ  بِقَْرنَْيهِ 

بِّ  َدبَ ِ  فِة  »اْليَْومَ  يُقَالُ  ان،هُ  َلت،ى«. يِْراهْ  يَْهَوهْ » اْلَمْوِتعِ  َ لِكَ  اْد َ  اْبَراِهي ُ   الر،

بِّ  َمو ُ  َونَاَةا «.يَُرا َما ِ  ِمنَ  اَانِيَة   اْبَراِهي َ  الر،  يَقُولُ  اْقَسْمتُ  بَِذاتِة  »َوقَالَ   الس،

با   ُمبَاَرَكة   ابَاِرُككَ  َوِليَد َ  اْبنَكَ  تُْمِسكِ  َولَ ْ  ا ْمرَ  هََذا فََعْلتَ  ان،كَ  ْد ِ ا ِمنْ  انِّة الر،

َما ِ  َكنُُجومِ  تَْك ِيرا نَْسلَكَ  َواَك ِّرُ  ْم ِ  الس،  َويَِرثُ  اْلبَْحرِ  َشاِطئِ  َعلَى ال،ِذي َوَكالر،

 َدِمْعتَ  ان،كَ  اْد ِ  ِمنْ  ا ْرضِ  اَم ِ  عُ َدِمي نَْسلِكَ  فِة َويَتَبَاَر ُ  اْعَدائِهِ  بَابَ  نَْسلُكَ 

 ". لِقَْولِة

عن  ةجانب أساسي من دعوة ابراهيم وهو ان يرسم هللا من خالل طاعته جوانب هام

  .الفداء وهللا الباذل وشخصية الفادي

ةعو  ابراهي  ليست ان ينال ابنا  يحبةهأ او لتةى ان تةاتة اممةا منةه. ةعوتةه اهة  مةن 

 لك. وهو ان يرد  هللا من تول طاعته دوانةب هامةة عةن الموعةوة المبةار  الةذي يولةد 

من نسله وهو المسةي،  موتةو  عوقةة المسةي، بةاثب السةماويأ وموتةو  قبةول األب 

م ابنةه الوليةد الةذي يحبةه. وموتةو   تقديمه على دب  المرياأ ليث يُلمر ابةراهي  ان يقةدِّ

 يكون تروف المحرقة.   طاعة ا بن لترتيب اثب فة ان

ور   ان ابةراهي  كةان شةيخا  آنةذا  ولصة  علةى إدةحاق بمعجةز  الةذي يةاتة مةن 

نسله امة إدرائي  التة ياتة منها األنبيا  فة التاريخ قب  المسي،أ إ  ان مسةيرته الطويلةة 

 مع هللا ل  تكن قد وصلت بعد دب  المرياأ اه  ردالة نبوية فة التاريخ عةن الفةدا  ومحبةة

هللا البةةا ل  بنةةه الوليةةد علةةى نفةةس الجبةة أ و لةةك مةةن تةةول صةةفة الطاعةةة التةةة ةعةةا هللا 

بةةه عليهةةاأ إ  ان نبةةو  المريةةا تتطلةةب طاعةةة عظيمةةة مةةن فةةرة قةةد ةعةةاه الةةرب  ابةةراهي  وةرل

ه إليها.    واعدل

 اختبار ابراهيم كاشف عمليا  لقلب اآلب المعطي والباذل بالفداء

 حال يقول له الرب  وفة العدة ال انة من ا ص
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َواَْصةِعْدهُ هُنَةةاَ   َواْ هَةْب إِلَةى اَْرِض اْلُمِري،ةا ُتةِذ اْبنَةَك َوِليةَدَ أ ال،ةِذي تُِحباةهُأ إِْدةَحاقَ »

 ".  ُمْحَرقَة  

لما ا يقدِّم هللا صيغة "ابنك وليةد " و"الةذي تحبةه"؟.  لةك الةذي يشةكِّ  ازمةة قلبيةه 

رف ادةماعي . وانةه موتةو   محبتةه كونةه ابنةه ابراهي  انه بقة مةع ابةن وليةد بعةد صة

الةذي هةةو ردةةا  الوعةةد فةةة ان يةةرث مةةن تولةةهأ اي فةةة نسةةله. فهةةة كلمةةال تشةةكِّ  ازمةةة  

عظيمة  على قلةب شةيخ بةال يةرا موتةو  ةعوتةه ولياتةه وادةتمرار الوعةد لةه هةو فةة 

ة إدحاق. هة ازمة اكبةر مةن ان يحتملهةا إنسةان. ولكنهةا صةور  لمةا كانةت شخصةية إلهية

دا  لكةة يُقةد،م  تعبر فيها زمن ابراهي  وقب  ابراهي أ وهة ان ا بن المحبوب فيها كان ُمكر،

كمحرقة على نفس الجب . تلك مشاعر كان يمر بها ابراهي  لمد  اواة ايةامأ ولكةن مسةير  

 األزل كانت كلها تحم  قبو   لتلك التقدمة لوبن المحبوب األزلة على نفس الجب .

ليس نبو  لرفية كباقة النبوال التة يزتر بها العهد القدي . ولكةن عبةور فالمطلوب 

فة اق  تقدمة على قلبهأ انها اعظ  ما فةة كيانةه مةن اهميةة ومحبةةأ  -ابراهي  هنا –النبة 

الحقيقةة وهةو اثب  لكة يرا العال  من تول آ م ابراهي  لمد  ال واة ايامأ قلب الُمعطةة

يبةةذل ابنةةه الوليةةد الةةذي يحبةةهأ علةةى نفةةس الجبةة  لةةوزةرا  السةةماويأ الةةذي ادةةتعد ان 

 ا  المول فة الجسد.  وااهانة

 جبل المريا المكان الُمحد د من هللا للفداء ُمعلن في صفحات العهد القديم  

ن يسافر لمةد  اواةة ايةام مةن المكةان الةذي يسةكن بةهأ اي ب ةر اولما ا يلمر ابراهي  

مريةا؟ . يقةول ا صةحال ال الةث مةن اتبةار األيةام ال ةانة السبع فة الجنوبأ نحو ارض ال

 والعدة ا ول    

بِّ فِة اُوُرَشلِيَ أ فِة َدبَِ  اْلُمِري،ا َلْيُث تََراَ ا " َوَشَرَ  ُدلَْيَماُن فِة بِنَاِ  بَْيِت الر،

 "وِدةِّ لَِداُوَة اَبِيِهأ َلْيُث هَي،اَ َةاُوُة َمَكان ا فِة بَْيَدِر اُْرنَاَن اْليَبُ 

دةةنةأ  0111ا ا  ارض المريةةا هةةة ليةةث دبةة  المريةةاأ ليةةث فةةة وقةةت  لةةق بعةةد 

عندما دقك ةاوة فة عةد الجةيش ُمعتِمةدا  علةى نفسةهأ بةدل ان ينسةب نجالةه للةربأ ودةا  

الوبا على إدرائي أ قد امره الرب ان يبنة مذبحا  فة بيدر ارنان اليبودةأ الذي هو علةى 

م ةاوة  بيحة ُرفع الوبا عةن إدةرائي . فعةرف عنةدها ان دب  المريا فة القدس. وعند ما قدل

 لك الجب  هو المكان الُمحةد،ة مةن هللا لكةة يُفتةدا الشةعب. ا ا  كةان الةرب يعلةن فةة العهةد 

م ابنه فيه كفديةة عةن الجةنس البشةريأ وقيمةة  القدي  عن المكان الذي به كان مزمعا  ان يقدِّ

 عن اانسان. الشرير لك المكان فة رفع الخطية ووباها 

فكان ليث يعرف ابراهي  ا  العال  عن المكان الذي تجري بةه اعظة  تضةحيةأ هةة 

م إدحاق فة اي مكةان  موتو  قلب هللاأ هو ُمحد،ة. وليس على ابراهي  ان يذهب لكة يقدِّ

آتر فة األرضأ ب  دب  المريا. هنا نرا العهد القدي  له قصةد واتة، وهةو ردة  نبةوي 

المسةةي، علةةى األرض وتعريةةف فةةة هويتةةه وعملةةه الفةةدائة وتفاصةةي  عةةن لخارطةةة دةةير 
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عةةن الجةةنس  عوقتةةه بةةاثب السةةماوي كةةابن ازلةةة محبةةوبأ والمكةةان الةةذي يُقةةد،م بةةه فديةةة

" او يهوه يُرا"البشري. وكلمة  المريا تعنة " راليا يهوه
1126
  . 

نجةدها فةةة  ضاألر لهيةةة لكة  شةةعوب  اتةةرا عةن مكةةان الضةحية إشةارالهنةا  

 . وهو دب  صهيون فة اوروشلي أ اد  لديث لجب  المريا  9-6   25 اشعيا 

ُعوِب فِة هَذا اْلَجبَِ  َولِيَمةَ َدَمائَِنأ َولِيَمةَ َتْمر  " َويَْصنَُع َربا الُْجنُوِة لَِجِميِع الشا

ة أ َةْرِةيل ُمَصفل ى.  أ َدَمائَِن ُمِمخ، َويُْفنِة فِة هَذا اْلَجبَِ  َوْدهَ النِّقَاِب. َعلَى َةْرِةيل

ُعوِبأ َوالِْغطَاَ  اْلُمَغط،ى بِِه َعلَى ُك ِّ األَُمِ . يَْبلَُع اْلَمْوَل  النِّقَاِب ال،ِذي َعلَى ُك ِّ الشا

ُموَ  َعْن ُك ِّ اْلُوُدوِهأ َويَْنِزُ  عَ  با الدا يُِّد الر، اَر َشْعبِِه َعْن إِلَى األَبَِدأ َويَْمَسُ، الس،

ب، قَْد تََكل،َ . َويُقَاُل فِة  لَِك اْليَْوِم   هَُوَ ا هَذا إِلهُنَا. اْنتَظَْرنَاهُ »ُك ِّ األَْرِضأ ألَن، الر،

با اْنتَظَْرنَاهُ. نَْبتَِهُج َونَْفَرُل بَِخوَِصهِ   «.فََخل،َصنَا. هَذا هَُو الر،

 . والمةةول الرولةةة الةةذي يعةةانة منةةه فنةةرا عةةار الخطيةةة يُنةةز  علةةى  لةةك الجبةة 

اانسان بسبب الخطيةأ ينز  ايضا. والنقاب على وده الشعوب يزول هنا . ليث بمول 

 المسي، يتعرف اانسان على إلهه الحقيقة الذي فداه.

 بدون نور العهد الجديد ال يُفهم امتحان ابراهيم على حقيقته

ا  يحرق الحطب فوقهأ لكة يكون  على لنجر  ابنه ويقتله ان يضع ابراهي  السكين

هو عم  شنيع لكة يعمله اب  بنه. كيف أله  ةعو  فةة التةاريخ القةدي  ان يُطلةب  محرقة

مةةن المةةدعو ان يقةةوم بعمةة  لةة  يتوقعةةه إنسةةان ان يكةةون  ان يُطلةةب مةةن اب ان ينحةةر ابنةةه 

فبقةة تفسةيره ويقدمه كمحرقة هلل. ان  لك العم  كان مستحيو  إةراكه بدون العهد الجديةدأ 

كامتحان فقك عبر الفة دنة قب  المسي،. وكان ابراهي  قب  ان يسمع صةول الةرب بعةدم 

 ب، إدحاق وتقدي  كبش فدية عنهأ امام امر ليس يرا منةه فائةد  دةوا تسةارته ألهة  مةا 

كةابأ فةة قسةو   يملكأ وهو ابنه الوليةد الةذي يحبلةه. وانةه يسةلك بعكةس محبتةه وعاطفتةه

ان يكةةون دةةز ا  مةةن  نةةه تةةروف لقيقةةة. الطاعةةة فقةةك دعلةةت ابةةراهي وتةةراو  وكةةان اب

 عام. 2111اثب الذي كان مزمعا  ان يقف به بعد  ترتيب نبويأ فة ةور

 ليس أي جبل، األمر الذي لم يفهمه المسلمون  

كانت هنا  عد  دبال فةة ارض المريةاأ اي منطقةة القةدسأ ولكةن لة  يكةن ابةراهي  

ة الجب أ إ  انها  ليست تقدمة عاةية بحيةث اي دبة  ممكةن ان تُقبة  بةه التقدمةة. ولكةن ليحدِّ

ردة  نبةوي لمسةير  قاةمةة بهةا يُحمة  ا بةن المحبةوب مةن  كان ك  األمةر يتعلةق فةة تتباةع

اثبأ بةة  يحمةة  صةةليبا  نحةةو  لةةك الجبةة  عينةةهأ ليةةث يُقةةد،م عةةن الجةةنس البشةةري فديةةة . 

كةون اثب نفسةه بإراةتةه يرتلةب ان يُجةر ابنةه فإبراهي  يذهب بابنه إلى  لك الجب . إشار  ل

  نحو  لك الجب أ لكة يقدلمه. فالبا ل هو هللا اثب 

ُ اْلَعالََ  َلت،ى بََذَل اْبنَهُ اْلَوِليَد لَِكْة  َ يَْهلَِك ُك ا َمْن يُْلِمُن بِِه بَ ْ    ألَن،هُ هََكَذا اََلب، هللا،

 .06   3 " يولناتَُكوُن لَهُ اْلَحيَا ُ األَبَِدي،ةُ 
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ولمدف اادوم ل  يفه  امر هللا ابراهي  فة تقدي  ابنه على دب  المريا فة القدسأ 

الةذي دعة  ابةراهي  يةذهب  ولذلك تبعوا زيد بن عمرو بةن نفية  ملدةس دماعةة األلنةاف

ان هللا الةذي يحةارب  عرفواإلى مكة. ودعلوا ابراهي  يحاول ان يقدم إدماعي  هنا . ول  ي

م ابنه فدية  عن الجنس البشري.    م نبو   عن مكان به يقدِّ  تقدي  األو ة لهأ إنما قصد ان يقدِّ

 قرار هللا في الفداء لم يضعف عبر األزل والتاريخ

ويقول ا صحال بان ابراهي  قد بكلر واتذ ابنةه إدةحاق و وميةه وشةقق لطةب. اة  

   22نقرا فة العدة 

 بَِعيد  فِة اْليَْوِم ال ،الِِث َرفََع إِْبَراِهيُ  َعْينَْيِه َواَْبَصَر اْلَمْوِتَع ِمْن وَ 

ةركانت رللة لمد  اوث ايام كافية  فةة الطاعةةأ لةو  منةه مواقةف ُمتطرفةة لكةة تتبخل

اةرا  اراة  هللا. كةةان ممكةةن ان المسةةافة نحةةو اوروشةةلي   منةةه بةةدونا  كةةان  لةةك انةةدفاع

فة تقدي  اعز ما عنةدهأ وهةو ابنةه الوليةدأ للترادةع. وهكةذا امتُحنةت متانةة  تعرلض قراره

 قراره من تول اباته فة مد  كافية م   اوث ايام. 

ان قرار اثب فة تقدي  ابنه ل  يضةعف تةول األزل والتةاريخأ فقةد اظهةره لمنبيةا  

اتةهأ إ  وب،ةخ طيلةة لي ابةداالمسةي، فةة تقةدي  نفسةه لة  يضةعف  مختلفة. وقةرارفة عصور 

  ُمحاِو   ان ي نيه عن الذهاب للصليب الذي قال له بطرس

!  َ يَُكوُن لََك هَذا! َلاَشاَ  يَا»  اْ هَْب َعنِّة يَا»فَاْلتَفََت َوقَاَل لِبُْطُرَس  «.َربا

و  22   06متى «.ا لِلن،اسِ َشْيطَاُن! اَْنَت َمْع ََر   لِةأ ألَن،َك  َ تَْهتَ ا بَِما هللِ لِكْن بِمَ 

23  

 البُعد النبوي لقول الكتاب "اليوم الثالث" 

منهةا  وقوله "اليوم ال الث" هة تشير عاة   فةة الكتةاب المقةدس للمسةافة التةة يعةانة

فة اليةوم ال الةث. وهةو  اانسان ُلك  ا متحان وا نتظار بعد لك  صعبأ لكة ياتة الح 

. ففةة دةفر . فهنةا  ام لةة تةدل علةى  لةكالذي عانى منه يسةو  إشار  للقيامة بعد الصليب

  00  0قب  ان يجدوا ما . وفة دفر يشو   ايامرللوا اوث  3   5الخرو  

ل،تِة "ألَن،ُكْ  بَْعَد اَوَاَِة اَي،ام  تَْعبُُروَن األُْرُةن، هَذا لَِكْة تَْدُتلُوا فَتَْمتَلُِكوا األَْرَض ا

با إِلهُُكْ  لِتَْمتَلُِكوهَا    «. يُْعِطيُكُ  الر،

نهةر  إليةه ينتقلوا لومةتو أ رمةز  نتقالنةا مةن تةول مةول المسةي، الةذي اشةار اي 

  الرولة.  ا رةنأ وقيامته  متو 

وهنا إدحاق قد اُعتبر كميت من لحظة قبول ابراهي  تقديمه. واثن فة اليةوم ال الةث 

 . دفر العبرانيينابراهي  كرمز لقيامة المسي،أ كما نرا من  ستعيدهعلى الجب  ي
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َم ال،ِذي قَبَِ  اْلَمَواِعيَدأ َوِليَدهُ. ال،ِذي  . قَد، ب  َم إِْبَراِهيُ  إِْدَحاَق َوهَُو ُمَجر، "بِاِايَماِن قَد،

إِْ  َلِسَب اَن، هللاَ قَاِةر  َعلَى اِاقَاَمِة ِمَن «. إِن،هُ بِإِْدَحاَق يُْدَعى لََك نَْس   »قِيَ  لَهُ 

ا فِة ِم َال.)عبرانيين  اأ ال،ِذيَن ِمْنهُْ  اََتَذهُ اَْيض   (09-07  00األَْمَواِل اَْيض 

في طلوعه إلى  إسحاق الذي يحمل الحطب على ظهره رمز ليسوع الذي حمل الصليب

 جبل الفداء

ابةراهي  الغومةين ان يبقيةا مةع الحمةار بينمةا يضةع الحطةب علةى  يامر 5وفة العدة 

ظهر إدحاق ويصعد للجب . ال  يكن الحمةار تةروريا  لحمة  الحطةب إلةى الجبة ؟. لمةا ا 

تر  الحطب لكة يحمله إدحاق الُمتعب من طول الرللة على ردليه. كان ابراهي  ُمساقا  

ا به آ م ادةحاق الةذي يشةير إلةى آ م فة رللة نبويةأ ليث قد وص  الى المكان الذي تبد

باتجةاه الجلج ةةأ الةذي اشةار إليةه لْمة  إدةحاق الخشةب علةى  الذي يحمة  الصةليب يسو 

 ظهره نحو راس الجب  لكة يُقد،م من ابيه للرب.

 إيمان ابراهيم بقيامة إسحاق هو قد أشار لقيامة المسيح 

ألقسى طاعة فةة لياتةهأ لكةن كةان عنةده إيمةان انةه لة   فة لزن ابراهي  وتضوعه

يكن مامورا  فة تسار  الوعد الةذي نالةه فةة و ة  إدةحاق فةة شةيخوتته. إ  ان وعةد هللا 

اابت لتى عندما يامر هللا بمول إدحاق. وهنا نرا ان هللا يقي  ايمانا  فة قلب ابةراهي  فةة 

المشةهد والمسةير  النبويةة الةذي ُةعةة القيامة ادحاقأ ةون ان يعرف ان  لك دةز ا  مةن 

لكة يردمها فة لياته عن مسير  اثب فة تقدي  ابنهأ ةون ان يعرف ابةراهي  عةن قيامةة 

كما دةبق و كرنةا األعةداة  –المرموز إليه وهو المسي، ابن هللا. فكاتب الردالة للعبرانيين 

 ( 09-07  00رانيين )عب قد كشف عن إيمان ابراهي  الذي اشار به إلى قيامة المسي،. –

 

 مسؤولية الفداء ُوضعت على المسيح ألنه الوحيد القادر ان يفدي كل البشرية

    6يقول العدة 

 "فَاََتَذ إِْبَراِهيُ  َلطََب اْلُمْحَرقَِة َوَوَتَعهُ َعلَى إِْدَحاَق اْبنِهِ 

اي وتةةعه علةةى ظهةةره. فقةةد اتةةذ المسةةلولية التةةة كةةان يجةةب ان تكةةون للحمةةار 

نأ ووتعها على كتفة ابنه إدحاق. فقد كةان ابةراهي  يُقةاة مةن رول النبةو أ ليةث والعبدي

 0كما نقرا فةة ايضا يحم  تطايانا . وهو إدحاق رمز للمسي، الذي يحم  تشبة الصليب

  24   2 بطرس

بَِةأ لَِكْة نَُموَل َعِن الَْخطَايَا "ال،ِذي َلَمَ  هَُو نَْفُسهُ َتطَايَانَا فِة َدَسِدِه َعلَى اْلَخشَ 

. ال،ِذي بَِجْلَدتِِه ُشفِيتُ ْ   "فَنَْحيَا لِْلبِرِّ
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لما ا على إدحاق وليس على الةد تاةميةه؟  ن العبةد لةو لملةه لكةان يشةير لمةو   

كعبد هلل. والمو    يقدر ان يحم  تطايا البشريةأ إ  هو كائن محدوة. الحادة إلى  اتيةة 

لخالق بذاته وهو المسي،  ير المحدوة. ولما ا لةيس علةى الحمةارأ  ن الحيوانةال إلهيةأ ا

 والذبائ، الحيوانية   يمكن ان ترفع تطايا اانسان وتح  مكانه. 

هنا نرا إدحاق الوليد الذي يملك تصائد تتفق مع صةفال المسةي،  كةان وليةدا  

يحمة  تطايةا البشةرأ إ  ولةده  محبوبا  بري ا  يحم  الحطب. والمسي، الذي ولةده يقةدر ان

كام  و ير محةدوة فةة القيمةةأ ومقبةول مةن اثب كفديةة عةن الكة أ يقبة  المسةلولية فةة 

 . لم  تشبة الصليب

 عدالة هللا نزلت على النائب عن البشرية 

 يقول   6والجز  ال انة من العدة  

ينَ " كِّ  "َواََتَذ بِيَِدِه الن،اَر َوالسِّ

والسكين التةة بهةا تُةذب، الفديةة هةة بيةد ابةراهي  األب. وهةة تشةير لكةون نةار  النار 

العدالةةة االهيةةة ودةةيفها هةةة بيةةد هللا اثب. وهةةو ان هللا اثب فةةة قبةةول المسةةي، ان يةةذهب 

كنائب عن الجنس البشري لةدفع امةن التعةديأ   يرمةة دانبةا  بعدالتةه وقدادةته ولقةه فةة 

قةد تنبةا عةن عةزم اثب ان  والنبةة زكريةا رقة الفةدا .محقصاا النائب الذي دلس على 

يجع  ديف العدالة االهية تهوي على المسي،أ راعة الكائنال واقنوم العوقة األزلية مةع 

اثب فة الت ليث. الذي دلس على محرقة الفةدا  عةن الخةراف البشةرية التةة تلقهةا وهةذه 

   نبو  زكريا 

أ َوَعلَى َرُدِ  ِرْفقَتِةأ يَقُوُل َربا اْلُجنُوِة. اِْتِرِب اِْدتَْيقِْظ يَا َديْ » ُف َعلَى َراِعة،

َغاِر" )زكريا اِعَة فَتَتََشت،َت اْلَغنَُ أ َواَُرةا يَِدي َعلَى الصِّ  . ( 7   03 الر،

 رحلة العهد القديم كانت تتجه نحو هدف ُمحد د وهو الفداء على نفس الجبل 

كةن يعةرف إدةحاق ان السةكين والنةار كانةت لذبحةه ولةرق دسةده كفديةةأ فكةان ل  ي

يسير فة ده  فة هدف الرللة. ولكن ا بن األزلةة كةان يعلة  ان العدالةة االهيةة ونارهةا 

. فربمةا لةو عةرف الخةاطئدوف يوادهها كونه قد قَبَِ  منذ تكوين العال  ان يفدي اانسةان 

داية. ولكن اتفةى ابةراهي   لةك عةن ابنةه لكةة   يجعة  إدحاق لكانت رللته مللمة منذ الب

آ م إدحاق تبدا من اللحظة التة تةر  بهةا ب ةر السةبع. ولكةن ا بةن األزلةة كةان يعلة  انةه 

. لة  يهةرب مةن  لةكأ إ   يوما دوف يُحترق من الكائنال التة تلقهاأ ويُبصةق عليةه ويُةذلل

 ة.كان ينظر لرفع الدينونة عن اانسان كامر هام واداد

 يسال إدحاق ابيه   7وفة العدة 

 «هَُوَ ا الن،اُر َواْلَحطَُبأ َولِكْن اَْيَن اْلَخُروُف لِلُْمْحَرقَِة؟»فَقَاَل  "
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ترتيبال التقدمة من لطةب ونةار لاتةر  منةذ بدايةة الرللةةأ ولكةن بةدون الذبيحةة  

ظةةاهر  وهةةة األدادةةية. كانةةت الذبيحةةة فةةة رللةةة الشةةعب القةةدي  وتةةاريخ عبةةاةاته   يةةر 

وةاوة وزكريةةا وةانيةةال الةةذين تنبةةاوا عةةن  للشةةعبأ دةةوا لعةةدة مةةن األنبيةةا أ م ةة  اشةةعيا 

مجة  المسي، كخروف يُذب، من اد  الشعب. تماما كما كان إدحاق  ير مميِّةز  لةك فةة 

رللته مع ابيه ابراهي . وادتعداةال ك ير  بدون  بيحةة هةة رللةة بةو هةدف. الفديةة هةة 

ة  وُمعةةد،  مةةن ابةةراهي أ وهةةة اامةةن مةةن هةةو ُمرافِةةق فةةة الرللةةةأ اي إدةةحاق ا بةةن مودةةو

المحبوب منه. نع  رللة الشعب القدي  لة  تكةن بةدون هةدف. بة  كانةت تتجةه نحةو محرقةة 

ادادية وهة فدا  اانسانية من الخطية. ومع ان اانسان كان يجهة  الفديةة المنادةبة التةة 

ة كانةت ُمرافِقةة للشةعبأ ترعةى وتقةوة وتةدبِّرأ وهةة المسةي، ترفع عنه تطاياهأ لكن الفدي

فَقَةاَل الذي يُوتع على المحرقة.  ويجيب ابةراهي  ابنةه  " ابن هللا الخالقأ هو نفسه الفاةي

 «.  هللاُ يََرا لَهُ اْلَخُروَف لِْلُمْحَرقَِة يَا اْبنِة»إِْبَراِهيُ   

م تروف وليس ابةراهي . انةه كةوم نبةوي عظةي . عبةار  اي انها محرقة هللا  هللا يقدِّ  

رولية انه يذهب نحو مكان دوف يكون بةه  ان ابراهي  كان عنده قناعةابراهي  تدل على 

فةة  يدبلرها هللاأ فدية عظيمة اعظ  من ابنه. لذلك قال الرب يسو  فة المستقب  تقدي  فدية

  56   1 انجي  يولنا

 «."اَبُوُكْ  إِْبَراِهيُ  تَهَل،َ  بِاَْن يََرا يَْوِمة فََراَا َوفَِرلَ 

م ابنه فدية. ولكن كةون هللا قةد امةر بةذلكأ فةة   دلال ُمحر  ابراهي  المزمع ان يقدِّ

وقت قد وعد ان يكون له نس  من إدحاقأ فإبراهي  يرا قيامة ادةحاق مةن المةولأ و  

ة لقيقية بدل إدحاق يراها هللا. هللا يرا الخروفأ ا  راا فةة بد ان تكون هنا  فدية ةائم

 إدحاق رمزا  لخروف عظي  هو ابنه الوليد.  

 موافقة إسحاق على ان يكون خروف المحرقة رمز لقبول المسيح مشروع فدائنا

فكان عدم مقاومة إدةحاق ألبيةه عنةدما اراة ان يربطةه هةو اقتةه ان والةده كةان يةتم  

 وهةو هنةا رمةز .هلل. فكانةه قةد قَبِةَ  مةن  اتةه ان يقةدم نفسةه هلل تقديمةه  بيحةة امرا  إلهيا  فة

م نفسه فدية كما قال    لقيقة للمسي، الذي من  اته قدل

" لَْيَس اََلد  يَاُْتُذهَا ِمنِّةأ بَْ  اََتُعهَا اَنَا ِمْن َ اتِة. لِة ُدْلطَان  اَْن اََتَعهَا َولِة 

ا. هِذِه الَْوِصي،ةُ قَبِْلتُهَا ِمْن اَبِةُدْلطَان  اَْن آُتَذهَا اَيْ   «.ض 

  . (  01   01 )يولنا

يجمع المفسرون على موافقة إدحاق السابقة لكة يكةون تةروف المحرقةة فةة دبة  

مةع والةده  المرياأ ربما عند وصةلوهما الجبة . إ  لةيس هنةا  اي عومةة مقاومةة او لةوار

فةة انتظةار  و علةى الحطةب فةة هةده فوق الحطب. فهو يستمر يجلس على ربطه ووتع

أ عنةةدما الةذي لة  ينةةزل عةن الصةليب عليةه. و لةةك رمةز لجلةوس يسةةو  ان السةكين تهةوي

  42   27تحداه ردال الدين فة متى 



 473 إبراهي  فة القرآن والكتاب المقدس والتاريخ

 

  جانية ليست للبيع()نسخة م 

 

ا نَْفُسهُ فََما يَْقِدُر اَْن يَُخلَِّصهَا» ! إِْن َكاَن هَُو َملَِك إِْدَرائِيَ  َتل،َد آَتِريَن َواَم،

لِيب    فَنُْلِمَن بِِه!  فَْليَْنِزِل اثَن َعِن الص،

 ابراهيم الذي يمد بسكينه نحو عنق إسحاق يشير إلى مشهد حقيقي على نفس الجبل

  يقول لنا   01والعدة  

يَن لِ  كِّ  يَْذبََ، اْبنَهُ.اُ ، َمد، إِْبَراِهيُ  يََدهُ َواََتَذ السِّ

 ب، إدحاق لن يلةي بنتيجةأ إ    فائد  مةن مةول تةاطةأ انسةان قةد ُولةد بالخطيةة 

م   باقة البشريةأ فة مجال فدا  إنسان آتر فةة تطيتةه. ولكةن فةة نةزول السةكين نحةوه 

أ هو مشهد يدل على مشهد لقيقةأ به ينزل ديف العدالة االهية علةى النائةب وهةو يسةو 

كمةةا دةةبق  عةةن المةةذنبين امةةام عدالةةة هللا. لةةذلك يقةةول الةةرب فةةة زكريةةا الةذي دلةةس طوعةةا  

أ َوَعلَةةى َرُدةةِ  ِرْفقَتِةةةأ يَقُةةوُل َربا اْلُجنُةةوِة. وادتشةةهدنا بةةه  "اِْدةةتَْيقِْظ يَةةا َدةةْيُف َعلَةةى َراِعةةة،

اِعَة فَتَتََشت،َت اْلَغنَُ أ َواَُرةا يَدِ  َغاِر" )زكريا اِْتِرِب الر،  . (7   03ي َعلَى الصِّ

 ا  ناةاه هللا ان   يل ي الغوم     

 "  َ تَُمد، يََدَ  إِلَى اْلُغوَِم َو َ تَْفَعْ  بِِه َشْي  ا»

كةةان الةةرب عالمةةا  بطاعةةة ابةةراهي أ وإ  لمةةا كةةان قةةد اتتةةاره لهةةذه الةةدعو  النبويةةة 

المريةا ويضةع ابنةه علةى لطةب المحرقةة الحسادة. ولكنةه قةد تركةه لكةة يسةير إلةى دبة  

ويمسك السكين بيده فةوق لنجرتةهأ لكةة يردة  ابةراهي  صةور  نبويةة ةقيقةة عةن المشةهد 

 الحقيقة وهو تقدي  اثب ابنه فدية على نفس الجب .

 «.لَْ  تُْمِسِك اْبنََك َوِليَدَ  َعنِّةإنة علمت انك َ 02ويقول له فة العدة 

مةه لةة. لة  تختةر األبةو   بةن ل  تتمسلك فة اعز كيان تح  بله عندما كان األمر ان تقدل

وليد على مشي تة فة تقديمه لة على المذب،. ل  تختر مشاعر  كاب على إرتائة. ول  

وتعم  على دومته امام امر فة تقديمةه لملة  والمةول. فُودةد  على ابنكتحاول ان تشفق 

ب ل  يُشفق علةى ابنةه بة  بذلةه ألدلنةا اث الى مشهد لقيقة به فعو   مشهد يشيرابراهي  فة 

  32   1كما نقرا فة رومية  ادمعين

ا َمَعهُ ُك ،  "اَل،ِذي لَْ  يُْشفِْق َعلَى اْبنِِهأ بَْ  بََذلَهُ ألَْدلِنَا اَْدَمِعيَنأ َكْيَف  َ يَهَبُنَا اَْيض 

؟"   َشْة  

 

 فداء العظيم الكبش الذي قدمه هللا على الجبل إلبراهيم هو الرمز لخروف ال

  03ا  نقرا فة العدة 

ا فِة اْلَغابَِة بِقَْرنَْيهِ َوَراَ هُأ  فََرفََع إِْبَراِهيُ  َعْينَْيِه َونَظََر َوإَِ ا َكْبش  "  "ُمْمَسك 
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رفع عينيه نحو الصةول الةذي كللمةهأ فةراا الكةبش الةذي كةان ترتيبةا  ُمعةدال مةن هللا  

  لادة المشهد النبوي لكة يرمةز للفةاةي بشةك  كامة .   بةد مةن قبو . فإدحاق   يفة بك

-2  9تكمي  المشهد من تول  ب، كبش تقدِّمه السما . والكبش مذكور فة دفر الوويةين 

(. فةالتكفير 3أ  0   06) ويةين   او الكفةار  رعند مسة، الكهنةة. وايضةا فةة يةوم التكفية 4

ئ  وتقدمال بشرية او ليوانية. فكان الكةبش تدبير الهة دماوي وليس مباةر  بشرية بودا

أ الةذي السةماوي المسةي، يسةو  المربوط على دب  المريا رمزا  ُمعبِّةرا  عةن هويةة الفةاةي

اشار المشهد إليه. فكانت مسير  ابةراهي  قانونيةة  ر ة  آ مهةاأ ألنهةا تردة  مومحةا  نبويةة  

وهر لفديةة دبة  المريةا الحقيقيةة. فتنتهةة ا ا  ةون تقةدي  إدةحاقأ هامةأ لكنها   تحم  الجة

 الذي لمله ابراهي  فة رللته. 

 ان اه  ما نحم  من تقدمال هلل عادز ان يفة فة شروط الفدا  والكفةار . إ  الفةاةي

و تطيةة المسةي،؛ بة ينةزل مةن السةما  وهةو يسةو  هو له صةفال الخةروف الوةيةعأ وهةو

وقاةر نسبة لعظمة  هوته ان يكفلر عن تطايا ك  البشر. فةراا ابةراهي  ان رللتةه كانةت 

لردةة  مومةة، مشةةهد نبةةويأ ليةةث يقةةدلم هللا كةةبش الفةةدا  علةةى  لةةك الجبةة . مةةن هنةةا راا 

 ابراهي  برول النبو  فاةي دب  المريا قب  مجي ه بالفين دنة. 

 فداءالمسيح قد أمسك نفسه طوعا  في قيود ال

ا فِة اْلَغابَِة بِقَْرنَْيهِ عن الكبش " 03ويقول الجز  ال انة من العدة     "ُمْمَسك 

ة،  لةك. ولكةن   يودةد   ما نو  القيةوة التةة امسةكت الكةبش بقرنيةه؟ العةدة لة  يوتِّ

ر الكبش ويربطه لكة يُقد،م إلى ابراهي  لكةة يذبحةه. وهةة إشةار  ليسةو   إنسان يُرا يسخِّ

مسك فة الطبيعة ا نسةانية كخةروف لكةة يُقةد،م علةى مةذب، الفةدا  فةة دبة  الذي قب  ان يُ 

. فقةد اابةت يسةو  وتجبره علةى مةول الصةليب المريا. ليس من قو  قاةر  ان تغلب يسو 

قدرته فة تجنب اليهوة عندما اراةوا ان يرموه مةن علةى دبة  فةة الناصةر أ وادتةاز مةن 

"انا هو". فكةان يمكةن  ك فة الجسمانة قد د وا على األرض عندما قال له ودطه . وكذل

وينسةةحب مةةن المشةةهد المةةلل  القةةاةم. ولكنةةه وتةةع نفسةةه تحةةت تصةةرفه أ لةةه ان يتةةركه  

 . إ  امسك نفسه ككبش المريا.ان يلقوا القبض عليه ُمنتِظرا  

 رحلة نبوية كاملة اإلشارة لفداء المسيح على جبل المريا

   03العدة  ا  يستمر

ا َعِن اْبنِِه .  فََذهََب إِْبَراِهيُ  َواََتَذ اْلَكْبَش َواَْصَعَدهُ ُمْحَرقَة  ِعَوت 

م محرقة  تشير للمسةي،   ل  تكن إعداةال ابراهي  لمحرقة بدون تتمة. فقد قيد لكة يقدل

أ فةة تقةدي  ابنةه لم  هللا. من ليث انه قةد اطةا  فةة مسةير   ال معنةى نبةوي هةام الفاةي

الوليد الذي يحبهأ إشار  لعزم اثب ان يقةدم ابنةه المحبةوب علةى نفةس الجبة . فقةد اطةا  

فةةة ةوره كةةامو أ ولكةةن كةةان يحمةة  رمةةزا    يحمةة  كةة  معةةانة الم ةةال للمسةةي،. فهةةو اي 
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مةز بو عيب. وهو ايضا بحادةة إلةى فةدا أ إلةى ر إدحاق ليس بو عيب كما الفاةي يسو 

يشير إلى الفاةيأ فيُحسب له بنا  على قبول المرموز إليةه ان ينةزل مةن السةما  فةة نفةس 

م الذبيحة المنادبة كةبش ممسةو   المكان ويمول عن الخطا  فة العال . لذلك يُعطى ان يقدل

بقرنيةةة إشةةار  للمسةةي، المتجسةةد بطبيعةةة إنسةةانية ُمعةةد  للةةذب،أ فةةة المكةةان الُمعةةد ان يُةةذب، 

ة  رمةز الرللةة التةة ُةعةة ان يسةيرها. المسي، الفا ةي به. فكان ابراهي  قد اُعطةة ان يكمِّ

بحيث ظهرل تصائد الفاةي فةة طاعتةه وفةة تةدات  هللا فةة تكمية  الرمةز علةى دبة  

 ول الكبش الممسو  بقرنيه.المريا من ت

 هللا يُرى من النفس في صليب الفداء

   04ا  يقول العدة 

  «.  يِْراَهْ  يَْهَوهْ » لَِك اْلَمْوِتِع  فََدَعا إِْبَراِهيُ  اْد َ 

والمعنةى هةو  Jehovah will see or Jehovah will provideالتردمةة هةة 

انه دوف يةرا ويةدبِّر الحادةة المطلوبةة. فةاهلل كةان يةرا لادةة اانسةانية إلةى فةدا  عبةر 

المكان الذي كان ابراهي  رللة التاريخ القدي أ ودا  تدبير اثب فة م   الزمان فة نفس 

دوف يقدم ابنه المحبوب. فة نفس المكان الذي ةب،ةر هللا كبشةا للمحرقةة. فةة نفةس المكةان 

م ابنه بدل تطايا البشر. يقول هملتون   قدل

)علةى الجبة   in the mountain the Lord is seenتعطةة  النسةخة السةبعينية

  كبش بدل إدحاق قد ُشوهد او مي،ةز ابةراهي  تةدبير هللا البةدي  يُرا هللا(أ وهة انه فة تقدي

 دحاق وبدل ك  تاطئ. إ  هللا يُرا على دب  الجلج ةةأ نفةس المكةانأ كنائةب وُمصةال، 

المصةلوب  بين اانسان وبينه. ويُعرف هللا من النفس عندما روليا  تاتة النفس الى الفةاةي

 فة الجلج ة. 

لنةةوال الخةةوا هةةو طاعةةة ألمةةر الةةربأ ولكةةن  مةةن إنسةةان نحةةو الصةةليبفالةةذهاب 

ظهور المسي، لمن ياتة للصليب هو الخوا واألمر الُمةدهش. تقةدي  نفودةنا علةى مةذب، 

دةةة لةةه  التكةةريس إطاعةةة للةةرب هةةو امةةر للةةوأ ولكةةن مجةةة  المسةةي، فةةة لياتنةةا الُمكرل

 منا ويراه اثترون.  وادتخدامها هو األمر المدهش الذي يُذكر

 محمد لم يفهم هدف دعوة ابراهيم 

( يدل على انه ل  يفه  017-010  37محمد فة عد  دم  من )دور  الصافال اي 

قصد هللا من امتحان ابراهي أ انه ليس مجرة امتحةانأ ولكنةه لردة  نبةو  هامةة عةن مكةان 

وهةو  فهة  هويةة الفةاةيالفدا أ وهو دب  المريا فة اوروشلي  ليةث ُصةلب المسةي،. ولة  ي

 المسي، موتو  محبة هللا األزلةأ موتو  المحبة فة ال الوث األقدس. 
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وهنا  امةر آتةر لة  يفهمةه محمةد ولة  يفهمةه اادةوم عبةر تاريخةه. وهةو ان ليسةت 

هنةا  بركةة فةة ليةةا  ابةراهي  ألمة  األرض. و  يمكةن ان تقةةوم عليةه ةيانةةأ مسةتقلة عةةن 

وقصده فة التاريخ وفة الولة لك  األنبيا . فقصد هللا فة التاريخ هةو ااعةداة  ترتيب هللا

 لمجي ه فة الجسدأ لكة يكون اانسان الغالب على الشيطان من ادلنا. 

هو المولود من خالل الوالدة العذراوية من امرأة الذي يتمم اولى نبوات الكتاب  يسوع

    عن الصليب

 وهذا المخطك االهة قد اعلن من لحظة دقوط اانسان فة الخطية فة دنة عدن 

واتع عداو  بينك )الحديث للحية التة تشير للشيطان ( وبين المرا أ وبين 

  نسلك ونسلها. هو يسحق رادك أ وانت تسحقين عقبه

   (05   3تكوين )

وهةذه  ثةم لتةة لةدات هللا فة دنة عدن عن مباةئ النصةر  بعةد الهزيمةة ا اعلنقد 

لكةة يسةحق  أبةدون مجامعةة ردة  اي أفرة والد من نس  المةرا  مجة النصر  هة فة 

هةو  إ  أ. وتنطبةق هةذه النبةو  فقةك علةى يسةو اانسةاناةعا ال الشيطان فة الُملةك علةى 

وقَبِةةَ  مةةول  أالكمةةال وعةةاش ليةةا َ  أبةةدون تةةدات  ردةة  امةةرا الوليةةد المولةةوة مةةن نسةة  

لةةذا دةةحق اةعةةا ال الشةةيطان الةةذي  اانسةةان.ةافعةةا  بةةدل تعةةديال وتطايةةا  أكفةةاة   الصةةليب

مةةن  ة يسةةو  الشةةيطانَ فجةةر،  .فةةة الخطيةةة إنسةةانادةةتعبد البشةةرية مةةن تةةول دةةقوط كةة  

وبالتةالة  يةر مسةتحق  أداقك تعيف ومتمرة على هللا إنساناةعا اته فة السلطان على 

وفةةة موتةةه البةةديلة بةةدل تطايةةا  أكامةة  كانسةةانولكةةن يسةةو  فةةة عيشةةه  العوقةةة مةةع هللا.

يةلمن بعملةه الفةدائة  إنسانوتمن لق ردو  ك   أدحق ك  اةعا ال الشيطان اانسان

للشركة مع هللا. ولكن قد دحق الشيطان عقب يسو  على الصةليب بحسةب النبةو  .)وانةت 

 أال الكتةاب المقةدس عةن الصةليبنبةو اولةىوهةذه النبةو  هةة  .او ت قبين عقبه( -تسحقين 

كما دا  المسةي،  امرا من نس   الفاةي مجة عن  إعونهه هللا من تول الذي كان قد اعدل 

 .بغير تدات  رد  امرا من  مولوةا  

كانت تعدياتنا بحسب فرائض الناموس هة موتو  شكوا الشيطان ولجته ان  إ ا

ة المسةي، قةو  الشةيطان وشةكواه يبهللا القدوس   يقبلناأ ففة الصةل صةك  محةاا  بةه  أدةرل

ر  ودحق قو َ  أتعدياتنا على ناموس هللا من نير عبوةيتةهأ ا  فةة آ مةه  اانسانالعدو ولر،

    إبليس.من عبوةية  اانسانوموته الفدائة اعتق 

وطيةةةة أ نراهةةةا فةةةة الردةةةالة الةةةى  فةةةة العهةةةد الجديةةةدتلةةةك النبةةةو  عةةةن  وااشةةةار 

     وكولودة 

ولكن لما دا  م   الزمان ارد  هللا ابنه مولوةا  من إمرا  أ مولوةا تحت "

  "الناموسأ يَْفتَِدَي ال،ِذيَن تَْحَت الن،اُموِسأ لِنَنَاَل الت،بَنِّةَ 

 (. 5- 4   4 وطية )

ا  محى الصك الذي علينا فة الفرائض الذي كان تدنا وقد رفعه من الودك "
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. ا  درة الريادال والسوطين اشهره  دهارا ظافرا  را اياه فة الصليبمسمِّ 

 "به  فيه

 (05أ  04   2كولودة  )

ابراهيم رأى بروح النبوة النسل الذي تتبارك به كل أمم األرض والذي أصله ذاتية 

 إلهية

به ك  امة  فمخطك هللا دابق لدعو  ابراهي . وهو مجة   لك الموعوة الذي تتبار  

األرض. وادتمر هللا قب  ابراهي    يقب  المجة  إليه دوا من تول الةذبائ، التةة كانةت 

تشير لمول المسي، الفدائة. ولنا فة رفض هللا لتقدمال قايين التة تشير لمحاولة المجة  

هلل عن طريق األعمالأ وقبوله تقدمة هابي أ التة كانت  بائ، من تةرافأ تاكيةد  علةى ان 

ك هللا فةةة فةةدا  البشةةرية هةةو قةةدي   منةةذ تلةةق اانسةةان ودةةقوط اانسةةان فةةة الخطيةةة. مخطةة

واُعلن هللا بوتول ابةراهي  عةن و ة  الشةخد الةذي تتبةار  بةه كة  امة  األرضأ كمةا 

م ابنةه إدةحاق علةى  01نرا كوم هللا إليه فة عدة  من نفس ا صحالأ الذي امةره ان يقةدِّ

الذي رمةز إليةه الكةبش ورمةز إليةه إدةحاقأ   بةد  الفاةي دب  المريا. فحيث راا ابراهي 

انه عرف ان  لك الفاةي الذي دوف يقدم نفسه فدية عن اانسانية على نفس دب  المريةاأ 

 دوف ياتة بحسب الجسد من نسله. و لك من تول كلمال هللا له فة تلك المنادبة  

  "َمِ  األَْرضِ َويَتَبَاَرُ  فِة نَْسلَِك َدِميُع اُ "

 لنبو   هذه اتوتي، ل 06  3 ولنا فة  وطية 

ا اْلَمَواِعيُد فَقِيلَْت فِة إِْبَراِهيَ  َوفِة نَْسلِِه.  َ يَقُوُل  َكاَن،هُ َعْن « َوفِة األَْنَسالِ »"َواَم،

 " ال،ِذي هَُو اْلَمِسي،ُ « َوفِة نَْسلِكَ »َك ِيِريَنأ بَْ  َكاَن،هُ َعْن َواِلد  

  يمكن ان كة  البشةر يكةون لهة  بركةة فةة إنسةانأ دةوا   كةان نبةة او ملةك. ولكةن 

البركة تاتة لك  البشر مةن الخةالق. ولةذلك فالوعةد يةدل فةة  اتةه علةى ان الموعةوة بركةة 

 األم  هو  اتية إلهية هو الخالق نفسه. الذي اتى من نس  ابراهي  لسب الجسد. 

 لبعض أفراد الساللة المسيانية  الشخص اإللهي الموعود مجيئه قد تكرر

  4  26وقد تكرر الوعد ادحاق كما نرا فة دفر تكوين 

َماِ أ َواُْعِطة نَْسلََك َدِميَع هِذِه اْلبِوَِةأ َوتَتَبَاَرُ  فِة نَْسلَِك " َواَُك ُِّر نَْسلََك َكنُُجوِم الس،

 . “َدِميُع اَُمِ  األَْرضِ 

  04   21كوين نراه قد تجدة إلى ابنه يعقوب فة ت

َويَُكوُن نَْسلَُك َكتَُراِب األَْرِضأ َوتَْمتَدا َ ْرب ا َوَشْرق ا َوَشَما   َوَدنُوب اأ َويَتَبَاَرُ  "

 " فِيَك َوفِة نَْسلَِك َدِميُع قَبَائِِ  األَْرضِ 

ا . فنةرا الوعةد ليهةو وهةو يهةو ا رابةعوهو المسي،. ونراه يتجدة فة ابةن يعقةوب ال

 ليعقوب  رابعا بن ال
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أ ومشر  من بين ردليهأ لتى ياتة شيلونأ وله   يزول قضيب من يهو ا"

 .   01   49تكوين  "يكون تضو  شعوب

 قب  الميوة.  فة القرن الخامس عشرولى بالرول القدس لمودى دفر التكوين مُ و

الكتاب المقدس هو إله التاريخ  أهمية نبوة يعقوب ليهوذا عن المسيح في إظهار ان إله

 الحقيقي

لكتاب المقدس هو إلةه التةاريخ الُمشةرف ل  شك ان هذه النبو  تدل على ان المولة 

ابةن ابةراهي  يةدعو  . فنرا يعقوب ابن ادحقإراةتهفة  شة والقابض ك   أعلى تفاصيله

لبركةال عاةيةة لكة   اوصةافه وفةة إعطائة .عشر لكةة يبةاركه  قبة  وفاتةه ا انة او ةه

فةة ظةروف  التة كانت دتخر  مةنه  األدباطلقيقة عبور عن عبلرل  اوصافب   أمنه 

قةاة ان يعقةوب المُ  إ . مكان دكنى بعض األدباطو أاوصاف لطبيعة ك  دبك تاصةأ مع

المسةي، الةذي يولةد  قد انفرة فة وصف بركال تاصة قياةية لسبك يهو ا أمن رول النبو 

   حسب الجسد. فهو يصف يهو امنه ب

 يَهُوَ ا أ إِي،اَ  يَْحَمُد إِْتَوتَُكأ يَُدَ  َعلَى قَفَا اَْعَدائَِكأ يَْسُجُد لََك بَنُو اَبِيَك."يَهُوَ ا

أ ِمْن فَِريَسة  َصِعْدَل يَا اْبنِةأ َد َا َوَربََض َكاََدد  َوكَ  لَْبَو  . َمْن َدْرُو اََدد 

  ( 9و  1  49.)دفر التكوين يُْنِهُضهُ؟"

قةد أ بينمةا ودةك اتوتةه عاةيةا   اتافقد كان  .  شك   الد قد دجد ليهو ا ابن يعقوب

. ا  صار الرد  ال انة فة مصر. فل  تت  هةذه النبةو  فةة زمانةه أيودف اتوه نال التكري َ 

الةذي دةوف تسةجد  أالمسةي، وهوسد هة نبو  لشخد كان ديولد من نسله لسب الج إنما

 . األياميوما من  األدباطله كافة 

  من سبط يهوذا األسد

يولةد مةن نسةله لسةب  بة  كانةت نبةو  عةن شةخد   أادةد لة  يكةن شةب َ  كما ان يهو ا

الغالب مةن نسة  يهةو ا". ا   األدد" ف فة العهد الجديد بانهصِ الذي وُ  وهو المسيا  الجسد

ولة  يسةتطع الةد ان يفةك تتومةه.  أفرا  الرائة فة صعوةه للسما  قد راا ِدة قد كان يولنا

قةدر ان يفةك تتةوم هةذا السةفر. فجةا   األرضعلةى  اولد فة السما  ان   ألفصار يبكة 

يُو ِ  اليه   أ وقال لهَواِلد  ِمَن الشا

ْفَر ال،ِذي ِمْن ِدْبِك يَهُوَ ا  َ تَْبِك. هَُوَ ا قَْد َ لََب األََددُ » أ اَْصُ  َةاُوَةأ لِيَْفتََ، السِّ

ْبَعةَ   (5  5)راليا «.َويَفُك، ُتتُوَمهُ الس،

مةةا  آاةةار دةةرال الصةةليب " إشةةار  علةةى انَتةةُروف  قَةةائِ   َكاَن،ةةهُ َمةةْذبُول  " وراا يولنةةا

د فة السما أ لكة تذكِّر الصةاعدين فةة السةما  دةبب  زالت باقية على دسد المسي، الُممج،

 دةةا  وفةةت، السةةفر وبةةدا يفةةك تتومةةهرآه يولنةةا انةةه  قةةدودةةوةه  فيهةةا وهةةة فةةدا  المسةةي،. 

دةةةتحالة . والحقيقيةةةة ان السةةةفر يشةةةير  )رادةةةع ا صةةةحال الخةةةامس مةةةن دةةةفر الراليةةةا(

مةن ليةث ان العةدل الةذي  أالدينونةة والقضةا  علةى الشةر ابعةاةالمخلوقال ان تتعام  مةع 
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ولكن ل  يتلوث فةة شةر  األرضأعاش فة  يحك  على الجنس البشري يجب ان يفكه كائن  

لقه فة  علنوا أالمسي، اي أالذي تنبا عنه يعقوب من دبك يهو ا األددالعال . ولكن دا  

ومنفصةةو  علةةى الشةةر هللاأ لوصةةايا  مطيعةةا   األرضا  قةةد عةةاش فةةة  أالقضةةا  علةةى الشةةر

ا  هو   أكانسان كام . كما انه الذي له الحق ان يرفع الدينونة عن الملمنين به وفة فدائه

بةة راقِ فةة محفة  السةما  البةار  المُ  أ و لةكالذي ةفع بدمه بدل تعدياته  ومن اد  تبريره 

 وموتو  تبرير الملمنين.    األرض  على الشر فة للقضا

ونةةرا الوعةةد يتجةةدة إلةةى ةاوةأ اي ان يةةاتة المسةةي، مةةن صةةلبه بحسةةب الجسةةد. اةة  

 يتجدة الوعد مع افراة من السولة المسيانية اي التة يولد المسي، منها بحسب الجسد. 

 حتى مجيء المسيح يعقوب يتنبأ عن بقاء السلطة التشريعية في سبط يهوذا

فةةة القيةةاة   دةةوف يتمتةةع دةةبك يهةةو اعةةن بركةةال  ا  ولكةةن نةةرا يعقةةوب يسةةتمر متنبِةة

  ادتمرار السلطة التشريعية التة عبلر عنها القضيب بقوله واصفا  والسلطةأ 

ت،ى يَاْتَِة ِشيلُوُن َولَهُ يَُكوُن َوُمْشتَِر   ِمْن بَْيِن ِرْدلَْيِه لَ   َ يَُزوُل قَِضيب  ِمْن يَهُوَ ا

 (01 49)تكوين ُتُضوُ  ُشُعوب .

أ المسي، الذي وصةفه فةة كلمةة شةيلون مجة لتى فة السلطة  اي يبقى دبك يهو ا

 ازليةةاكونةةه صةةالبها أ تسةةتحق السةةلطة لةةه "أ ايذي لةةه السةةلطةلةةالشةةخد االتةةة تعنةةة "

كامةة  بةةو تطيةةة  الةةب علةةى الخطيةةة  إنسةةانفته ايضةةا بصةةبهةةا حةةق الولةةه  .بصةةفته هللا

الشةركة الروليةة مةع  ةوهة  ةم ولوا آ ابويناع الميراث المفقوة من ستردِ ومُ  أوالشيطان

 هللا.

المسةةي، بهةةذه  مجةةة لتةةى  ونجةةد يعقةةوب يصةةف بقةةا  السةةلطة التشةةريعية فةةة يهةةو ا

 اي" لتةةى يةةاتة شةةيلون الكلمةةال "  يةةزول قضةةيب مةةن يهةةو ا ومشةةتر  مةةن بةةين ردليةةه

 دلطة التشريع ووتع قوانين. 

ويهةةو ا نتحقةةق مةةن صةةدق هةةذه النبةةو  وةقتهةةا. فقةةد  إدةةرائي وفةةة مرادعتنةةا لتةةاريخ 

يظةن فةة  . ولة  يكةن الةد  فة ارض إدةرائي  عشر مجتمعة   ا انة بادباطهاكانت المملكة 

ولها دلطة منفصلة تدوم عبةر التةاريخ  األدباطأعن باقة  منفصلة   نية ان تكون يهو ااامك

عةن السةلطة. ولكةن هللا الةذي يعةد ويضةبك الحاتةر والمسةتقب   إدةرائي لتى بعةد توقةف 

وقسة  المملكةة عةن رلبعةام. زمن ابن دةليمان الملةك  األمةتحت يديه قد تدات  فة تاريخ 

بك يهةو ا ولةده ادةتعداةا  وبقةة نسة  ةاوة يحكمةون دة .يربعاملعبده  واعطاهاابن دليمان 

 إدةةرائي عاصةةمة  يحتلةةون السةةامر  .ق . م 722عةةام  األشةةوريينلتمةةي  النبةةو . ونجةةد ان 

بوة ماةي. من اة  انتشةر ا دةرائيليون  إلى إدرائي  ادباطويسبون باقة  أالدولة الشمالية

الملةو  لكة  سةلطة تحةت دبك يهو ا ولةده فةة ال ةوبق .مناطق ك ير  من العال  آنذا  فة

تحت قيةاة  السةولة التةة يةاتة  ا    بد لهذا السبك ان يبقى مالكا   .الخاردين من نس  ةاوة

 المسي، منها لسب الجسد. 
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 516ولكننةا نجةةد تمةةرة الشةعب علةةى الةةرب ممةا دعلةةه يةةدفع المدينةة للكلةةدانيين عةةام 

علةيه  وتُةر  هنةا   أيهةوةتُر  هنا  بقية مةن ال أق.م. ولكن لتى فة دبة ا نيا  الشعب

الةبوة تحةت نفةو   بقةا لتةى فةة  أوبقة ا دتقول التشريعة لسبك يهو ا .من اليهوة والة  

الماةيةة الفاردةية و يرهةا. ونجةد ان نسة  ةاوة  اي أوما تبعها من ممالك مملكة الكلدانيين

ونعلة  . يمارس السلطة الكاملةة والتشةريعيةو اورشلي أعلى  اليا  يصب، و المدعو زروباب 

فة السولة المسيانية التة اتى منها المسي،. وادتمرل السلطة  شخد هامان زرباب  هو 

هةا علةى  ُ السبك زمن الممالك التة تعاقةب نفوفة يد  دة  مارَ مُ  اورشلي التشريعية فة دبك 

ن متسلطين تماما وفةة يةده  وكان اليهوة المكابيليث  أفة العصر المكابة أ مرورا  يهو ا

ن فة الحكة  هة  مةن نسة  زروبابة  الموعةوة ان مةن نسةله وطوكان المتسلل أ كام  السلطة

 ق.م. 63ق.م. إلى عام  042وقد لكموا من عام  ياتة المسي،.

بقيةةت والتةة  اوروشةةلي أ  القائةةد الرومةةانة المكةةابيين Pompeyولتةةى عنةةدما هةةزم 

مملكةة يهةو ا  الرومةان قب  الميوةأ ليث قد ت ،  6تتمتع فة دلطة تاصة إلى دنة  يهو ا

. فإنجية  إلى اامبراطورية كو ية رومانية. وهذا التاريخ يتطابق مع تةاريخ مةيوة يسةو 

الكبيةر الةذي يجمةع الملرتةون  متى ولوقا يكشفان بان يسو  قد ولد زمةن لكة  هيةروةس

ق.م. فيكون يسو  قد ولد قب   لك التاريخ. فميوة يسو  من السةهولة انةه  4انه مال عام 

 ق.م.   6كان عام 

نعرف ا ا  اننا امام تحقيةق للنبةو  فةة دةفر التكةوين. وألول مةر  يصةب، هنةا  والةة 

 م. عندما اار اليهوة والت  الرومةان 71تماما عام  ليس يهوةيا  ب  رومانيا . وانتهت يهو ا

 ارته  ودبوه  عن ارته .  

  

 ال يمكن شرخ ابراهيم عن مخطط هللا وتوظيفه في اد عاء زيد مؤسس األحناف

  يمكةةن شةةر  ابةةراهي  مةةن مخطةةك هللا الواتةة، مةةن ةعوتةةهأ  مةةن ليةةث ان هللا قةةد 

التةة هةة الجلج ةة  -اره لكة يشير فة طاعته فةة تقةدي  ابنةه الوليةد علةى دبة  المريةااتت

الى عم  المسي، الفدائة. ا  اتتاره الرب لكة يجةة  المسةي، فةاةي  -ليث صلب المسي،

البشرية مةن نسةله لسةب الجسةد. األمةر الةذي تاكةد نبويةا  فةة تاكيةد الوعةد ألفةراة السةولة 

فةة السةلطة  خيا  فة عومال واتحة  كما راينا بقا  دبك يهةو االمسيانيةأ وكما تاكد تاري

لتى و ة  المسي،. فو يمكن شر  ابراهي  عن مخطك هللاأ وتوظيفه فة مخطةك زيةد بةن 

ااباليةةة. الةةذي ادةةس  عمةةرو بةةن نفيةة أ  لةةك الردةة  ا بةةالة الةةذي ينتمةةة لجماعةةة الحلةةة

لكة ينافس اليهوة فة انتمائه  ابراهي . وينةافس المسةيحيين الةذين نةاةوا  دماعة األلناف

فة المسي، كتتمةة دميةع النبةوالأ وكشخصةية الموعةوة الةذي ُوعةد فةة مجي ةه قبة  و ة  

ابراهي  و براهي  ولنس  ابراهي . فزيد بن عمرو بن نوف  قد اتتار ان يقي  ةيانة عربيةة. 

تاب المقدسأ ودعله ملدةَس تلةك الديانةة. واتةى بةه إلةى مكةة وربةك وشلخ ابراهي  من الك

ادمه فة طقوس التدين فة الكعبةأ وطقوس الحج فةة الةتول لةول مكةة. فقةد تعةامى عةن 
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ك  األنبيا  فة العهد القدي  الذين تنباوا دميعا وفة عصور مختلفةأ ا  ادتمعوا على تتبةع 

علةى دبة  المريةا فةة اوروشةلي أ اة  قيامتةه  وعد هللا فة مجي ه فة الجسدأ وموته كانسان

من بين األموال. فذلك تراث ليس وليد اةعةا  نبةة والةدأ ولكنةه إعةون الهةة   نةة عبةر 

عصور التاريخ القدي . وقد تقين التاريخ منه عندما تجسد المسي،أ وظهر من تول قدرته 

األةبة المنفرة عةن كة   فة إليا  الموتى وقدادته التة ليس لها نظير فة التاريخأ وكماله

البشرأ انه  ال الموعوة االهة الةذي ُوعةد ابةراهي  ولنسةله كمةا ُوعةد مةن قبة  ان يودةد 

ابراهي . فذا  تراث  يستحي  تمييله نحو بوة  اتراأ ودرقته لكة يسةتوظف مةن زيةد بةن 

عمرو بن نفي  ومن تلميذه محمد. فهو م   الذي يسلخ دلد ادد ويضةعه علةى قةك ويةدلعة 

. فذلك التزييف يلتذ به من ل  يَر اددا  فة لياتهأ او ل  يدرس عةن ان  لك القك هو األدد

صفاته. وم    لك التزييف الذي ابتدعه زيد بن عمرو بن نفي  وا اعه محمد يسةري فقةك 

التاريخيةة التةة اعلنةت بةه مةن  والكرونولوديةاعلى من   يدرس صفال المخطك االهة 

  هللا.  

 استحالة ان تقوم مصداقية تاريخية تؤكد وحي هللا على ادعاء فرد واحد 

ولن ينج، اي مدلعة يخلق ةيانة  فة عصر م   عصةر محمةدأ اي فةة بدايةة القةرن 

السابع ق.م.أ  فة ان يقلِّد المصداقية التاريخية التة يتمتع بها الكتاب المقةدس. إ  هةو فةرة  

م مصةداقية  تاريخيةة  عبةر التةاريخ والد  ليس مرتبطا  فة انبيا  الك تاب المقدس. فكيةف يُقةدِّ

القدي  تدل على ان هللا قد تكل  به. انه م   فرة يعيش فةة ديلنةا ويةدلعة انةه وريةث عةرش 

. اتافة لةذلك قةد راينةا ان قةرآن محمةد . فلن يصدقه دوا من يجه  تاريخ الرومانروما

هليين ومجموعال اترا من العرب المتهةوةين الةذين يجهلةون الكتةاب يعكس اتطا  الجا

المقةةدس. اتةةافة لنظةةر  مجموعةةال داهلةةة مةةن الفةةرس والمنةةدائيين فةةة نظةةرته  للتةةاريخ 

والحواةث التاريخية. فهو يبتعد عن الكرونولوديا التاريخيةة الردةمية والتةة هةة موازيةة 

 لسرة الكتاب المقدس.  

تاريخية الفاةلةة والجسةيمة   يمكةن ان يكةون مردعةا  فةة ونظرا ألتطا  محمد ال  

قرآنةةه للتةةاريخ القةةدي . و  يمكةةن ان يُعطةةى الكتلةةاب المسةةلمين الةةذين دةةاالا بعةةده ايةةة اقةةة 

كمرادةةع للتةةاريخأ مةةن ليةةث انهةة  ابتةةدعوا قصصةةا  بةةدون اي إدةةناة مةةن كتابةةة مواقةةة قةةد 

 دبقته . 

ةد تلةو محمةد ان البحث الذي قدلمته بخصةوا األتطةا  التاري خيةة فةة القةرآنأ يلكِّ

من ال قافة من دهة التاريخ الردةمة الموا،ةقأ والمتعةارف عليةه فةة عصةرنا العلمةة. فةو 

يستطيع المسلمون ان يعتمدوا  على اقوال محمد من اد  تقرير الحقيقة والحق. ان ك  ما 

يخ الردةمة قاله محمد عن األعوم التاريخية واألم  هو  ير صةحي، ومتنةاقض مةع التةار

الموا،ق. وايضا من ليةث ان اقةوال محمةد لهةا الطةابع األدةطوري البةدائةأ والتةة تعكةس 

قناعال مجموعة داهلة فة زمانهأ  فكيف نُسلل  باقوال اترا لمحمةد عةن الجنةة الجنسةية 

 والسما  وهللا ونزول الولة إليه الخ. 
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ن دهةةة مكةةة ونحةةن نعلةة  بةةان   مصةةدر تةةاريخة يصةةاةق علةةى مةةا اةلعةةى محمةةد مةة

وإبراهي  وإدماعي . ب  إننا نعل  بان التاريخ الردمة يبيلن عكس ما اةلعى محمد. فإ ا كنا 

فةة تطرقةه ألبسةك المواتةيع  فوتةى  نستطيع ان ن ق بمحمد نسبة ما راينا مةن دهة  و

ق إليةه. او نسةلل  انةه  التاريخيةأ فكيف نسلل  فة اقواله كحقائق عةن اي شةة  آتةر قةد تطةرل

لإلنسان من دهة األمةور الروليةةأ ويسةتحق ان يسةل  المسةل  مصةيره األبةدي إليةه مرشد  

 كقائد رولةأ وألقواله فة القرآن كدلي  للحيا  الحاتر  واألبدية.  

واتيةةرا اقةةول بةةان التةةيقن مةةن مخطةةك هللا فةةة التةةاريخ كمةةا اعلنةةه ألنبيائةةه عبةةر كةة  

 بنزاهةةدرس الكتةاب المقةدس العصورأ والذي ت  فة المسةي،أ هةو فةة متنةاول كة  مةن ية

ور بة فة معرفة الحقأ  بعيدا  عن تاايرال زيد بن عمرو بن نفي  الذي ات ، مةع محمةد 

 العرب و يره  من الشعوب.
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CEI: Cyril Glassé, The Concise Encyclopedia of Islam, Harper & Row, 1989 

CIS: F.W. Hasluck, Christianity and Islam under the Sultans, 2 vols. (Oxford University 

Press: Oxford, 1929) 

CP:   The Canonical Prayerbook of The Mandaeans, translated with notes by E.S. 

Drower, (E. J. Brill: Leiden 1959)  

DA :    Maria Vittoria Cerutti, Dualismo e Ambiguita’, Creatori a creazione nell dottrina 

mandea sul cosmo, (Edizioni dell’ateneo s.p.a.: Roma, 1981)  

DAA : K.A. Kitchen, Documentation For Ancient Arabia, Part I, (Liverpool University 

Press: Liverpool, 1994) 
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DAB : Diwan Abatur, or Progress Through The Purgatories, Text with translation notes 

and appendices  by E.S.  Drower, (Biblioteca Apostolica Vaticana: Citta’ Del Vaticano, 

1950)  

DL: Jeff Harshbarger, From Darkness to Light,  (Bridge-Logos : Gainesville, Florida, 

2004) 

DTZ:   R.C. Zaehner,  The Dawn and Twilight of Zoroastrianism, ( Weidenfeld And 

Nicolson: London), 1975 

DUBS:  Diwan Umiayah bin Abi Al –Salt, edited by Dr. Saje’ Jamil al Jubeili, first 

edition,(Dar Sader: Beirut- Lebanon, 1998) 

 0991ةيوان امية بن ابة الصلتأ دمعه الدكتور دجيع دمي  الجبيلةأ ةار صاةر بيرولأ الطبعة ا ولى 

EFTS:  Ahmad bin Ali bin Hajar, al Esabah fi Tamyeez al Sahabah, in 8 volumes, (Dar 

al Jeel: Beirut-Lebanon, 1992) 

 0992لبنانأ  -المد بن علة بن لجرأ ا صابة فة تمييز الصحابةأ فة امانية ادزا أ  ةير الجي  أ بيرول

EI: Encyclopedia of Islam, in 12 volumes, Leyden, Brill, Lond. Luzae, 1911-14 

EIM: Encyclopedia of Islam and the Muslim world, edited by Richard C.  

Martin, Gale Group.  

ERE : James Hastings, Encyclopedia of Religion and Ethics, edited by James Hastings 

with the assistance of John A. Seible,in 13 volumes,( Charles Soribner's Sons, New York)    

ES : Agatharchides of Cnidus, on the Erythraean Sea, translated and edited by Stanley 

Burstein, (The Hakluyt Society:  London, 1989) 

ETQ : Al-Sayuti, al Etqan fi Ulum al Quran, (Majma’ al Malek Fahed litibaat al mashaf : 

Saudi Arabia, 2005) 

   2115السيوطةأ ا تقان فة علوم القرآنأ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفأ السعوةيةأ  

EW: Rossell Hope Robbins, The Encyclopedia of Witchcraft and demonology, (Crown 

Publishers: New York, 1959) 

FAH: Bin Hajar al Askalani, Fateh al Bari bisharh al Bukhari, (Dar al Maarifah: Beirut-

Lebanon) 

 فت، الباري بشرل صحي، البخاريأ  بن لجر العسقونةأ ةار المعرفةأ بيرول  

FB: Al Balathri, Futuh al Buldan, (al Maaref: Beirut- Lebanon, 1987) 

 0917أ   ملدسة المعارفأ بيرولأ البو ريأ فتول البلدان

FBAS :Ibn Taimiyah, al-Furqan bein auliya allah wa auliya al sheitan, (Dar al Fathila: 

Riyad, Saudi Arabia) 

 المملكة العربية السعوةية -أ ةار الفضيلةأ الرياضابن تيميةأ الفُْرقَان بين اوليا  هللا واوليا  الشيطان

FBH:Al Hanbali, Fateh al Bari sharh Sahih al Bukhari, in ten volumes, (Maktabat al 

Ghuraba’ al Athariyah: Medina- Saudi Arabia, 1996) 

 0996السعوةيةأ  –أ للحنبلةأ فة عشر  ادزا أ  مكتبة الغربا  ا اريةأ المدينة شرل صحي، البخاري فت، الباري

FQJ : Mohammed al Shokani, Fateh al qadeer bein fini al riwayah wa al dirayah men 

Ilem al tafseer, in five volumes, (Dar al Wafa’, Egypt) 

فة تمسة مجلدالأ    أمحمد بن علة بن محمد الشوكانةفت، القدير الجامع بين فنة الرواية والدراية من عل  التفسيرأ 

 ةار الوفا أ مصر

FQS : Al-Manawi, Feith al qadeer shareh al-jame’ al saghir, (Dar al Maarifah: Beirut-

Lebanon, second edit., 2012 

 2102ةار المعرفة ببيرولأ الطبعة ال انيةأ أ المناويأ فيض القدير شرل الجامع الصغير

FVQ:  Jeffery, Arthur, The Foreign Vocabulary Of The Qur'an,( Oriental Institute,  

Baroda: 1938) 

GA: Stoneman, Richard, The Greek Alexander Romance, (Penguin Books, UK., 1991), 

GAS: Howard F. Vos, Genesis and Archaeology, (Moody Press: Chicago, 1963) 

GD: Godsأ Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia  Jeremy black and Anthony 

green, (University of Texas Press: Austin, 1995),  p.162 

GMM: Richard F. Burton, The Gold Mines of Midian, (Dover Publications, INC., New 

York, 1995) 
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GP: Claudius Ptolemy, The Geography, Translated by Edward Luther Stevenson, (Dover 

Publications, INC.:New York), 1991 

GR: Ginza Rba, translated by Yousef Matta Khuzi and Sabih Madlul al-Suheiri, Bagdad,  

2001 

GS:  The Geography of Strabo, with an English translation by Horace L. Jones, in eight 

volumes, (Harvard University Press: Cambridge, Massachusetts;William Heinemann 

LTD: London),1966 

HCV :  By A. H. Sayce, The Higher Criticism and the Verdict of the Monuments, 

(Society for promoting Christian Knowledge: London 1894) 

HE : A history of Ethiopia, by Harold G. Marcus, (University of California Press: 

Berkeley, Los Angeles, 2002)  

HFAM: Al-Sayuti, al Habaek fi akhbar al malaek, (Dar al Kutub al Ilmiyah: Beirut-

Lebanon, second edition 1988)  

 0911لبنانأ الطبعة ال انية  -الحبائك فة اتبار الموئكأ للسيوطةأ ةار الكتب العلميةأ بيرول

HG ; Haran Gawaita, (Citta del Vaticano, Biblioteca Apostolica, 1953,)  

HGA: Charles Forster, The Geography of Arabia, THE PATRIARCHAL EVIDENCES 

OF REVEALED RELIGION, in two volumes 

HGR: John C.Reeves, Heralds of that good realm, (E.J. Brill: Leiden-New York-Koln, 

1996) 

HJ : Kitab al Haywan, al Jaheth, in 8 volumes, second edition, published by Mustafa al 

Halabi, second edition, 1965 كتاب 

الناشر   الحيوانأ تاليف ابة ع مان عمرو بن بحر الجالظأ ب مانية ادزا أ تحقيق وشرل عبد السوم محمد هارونأ

 0965مصطفى البابة الحلبةأ الطبعة ال انية أ 

HJA:  Tarikh al Yahud fi bilad al Arab, (The History of Jews in Arabia Pre-Islamic and 

Early Islam, Dr. Ben Zeev 

   0927ادرائي  ولفنسون   تاريخ اليهوة فة بوة العرب فة الجاهلية وصدر ا دومأ مطبعة ا عتماةأ القاهر  

HM: Hindu Mythsأ a sourse book translated from Sanskritأ with an introduction by 

Wendy Doniger O’Flaherty, Penguin books, 1975  

HTT: Shungunny Menon, History of Travancore From the Earliest Times, (Forgotten 

Books: Madras- India, 2012) 

HW: Jeffrey Russell & Brooks Alexander, A New History of Witchcraft, (Thomas & 

Hudson: London, 2007) 

HWS: Montague Summers, The History of Witchcraft and Demonology, Citadel Press, 

Carol Publishing Group 1993 

IAA;  Israel Eph,al, The Ancient Arabs, (E.J.Brill: Leiden), 1982 

IAI : S.M. Zwemer, The Influence of Animism in Islam, Macmillan Company, New York, 

1920 

ION : C. M. White, IN SEARCH OF … THE ORIGIN OF NATIONS, (1stBooks: 2003)  

ISBE :  The International Standard Bible  Encyclopedia., The Howard-Severance 

company: Chicago, 1915) 

JAD : Ibn Duraid, Jamharet al-lugha, (Daerat al Maaref: Hyder Abad, India, 1924) 

 أ 0924دمهر  اللغةأ ابن ةريدأ ةائر  المعارفأ ليدر آباةأ الهندأ 

JAM: Abu Hilal al Askari, Jamharat al amthal, (Dar al Kutub al Ilmiyah: Beirut-

Lebanon, first edit, 1988) 

 0911انأ طبعة اولى دمهر  األم الأ ابو هول العسكريأ ةار الكتب العلميةأ بيرولأ لبن

JCF: Hans-Joachim Schoeps,  Jewish Christianity: Factional Disputes in the Early 

Church, pages 136-140, ( Fortress Press: Philadelphia, 1969)   

JMC: John Reeves, Jewish Lore in Manichaean Cosmogony, (Hebrew Union College 

Press: Cincinnati), 1992, 

JOC: Leonhard Rost, Judaism Outside the Hebrew Canon, An Introduction to the 

Documents, (Abingdon: Nashville 1976) 
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KA : Alaa al Deen al Mutaqi al Hindi, Kinz al Ummal fi Sunan al Aqwal wa al Afaal, ( 

Muassasat al Risalah: Beirut- Lebanon, 1989) 

 0919لبنانأ  -و  الدين المتقة الهنديأ  كنز العمال   فة دنن ا قوال وا فعالأ ملدسة الردالةأ بيرولع

 KFT : Ibn al Atheer, al Kamil fi al Tarikh, in 10 volumes, (Dar al Kotob al-ilmiyah, 

Beirut Lebanon)  

 لبنانأ  -تب العلميةأ بيرولابن ا اير أ الكام  فة التاريخأ فة عشر  مجلدالأ ةار الك

KL :   Sinasi Gunduz, The Knowledge of Life, (Oxford University Press: Oxford, 1994) 

KMS :  al Sajestani, Kitab al Masahef, (Muassat Qurtubah, Cairo ) 

 كتاب المصالف للسادستانةأ ملدسة قرطبةأ القاهر 

KMW: al-Waqidi, Kitab al maghazi, (Oxford University Press: London, 1966) 

 0966كتاب المغازي للواقديأ دامعة اكسفورة للنشرأ لندن عام 

KT: The Kephalaia Of The Teacher, the edited Coptic Manichaean Texts, translated by 

Lain Gardner, (E.J.Brill, Leiden, New York, Koin, 1995) 

LA: ibn Manthur, Lisan al Arab, (Dar Ehyaa al Turath al Arabi: Beirut- Lebanon, 1999) 

 0999لبنانأ  -ابن منظورأ لسان العربأ الطبعة ال ال ةأ ةار إليا  التراث العربةأ بيرول

LOT: Albert T. Clay,  Light on the Old Testament from Babel, (The Sunday School 

Times Company: Philadelphia, 1907)  

 MA: Andrew Welburn, Mani, the Angel and the Column of Glory,  An Anthology of 

Manichaean Texts, (Floris Books: Edinburgh, 1998) 

MAE : Geraldine Pinch, Magic in Ancient Egypt,  (British Museum Press: London, 2006)   

MAHA: Louis Cheikho, Majani al- adab fi Hadaiq al- Arab, (the Jesuite fathers Press: 

Beirut-Lebanon 1912) 

 0902فة لدائق العربأ مطبعة ا با  اليسوعيينأ بيرولأ  لويس شيخوأ مجانة األةب

MAQ : Mohammed bin Habib al Baghdadi, almonammaq fi akhbar Quraysh, (Dar al 

Maaref al Uthmaniah, Haidar abad-India, 1964 

 0964الهندأ -آباة المنمق فة اتبار قريشأ مطبوعال ةائر  المعارف الع مانية بحيدر  البغداةيأ محمد بن لبيب

MAR : Ibn Qutaibah al-Deinuri, Al Maaref, (Dar al Maaref: Cairo-Egypt, fourth edit.) 

 الطبعة الرابعة المعارفأ ابن قتيبة الدينوريأ ةار المعارفأ القاهر  أ 

MAS:Al Hafeth Abi Abdellah al Hakem al Nisabori, Al-Mustadrak 'ala al-Sahîhayn   

)Dar al Haramyen, Cairo-Egypt, 1997(  

 0997المستدر  على الصحيحينأ الحافظ ابة عبدهللا الحاك  النيسابوريأ ةار الحرمين للطباعة والنشرأ القاهر أ 

MAY:  Yaqut al Hamawi, Maajam al Buldan, )Dar Sader: Beirut, 1977) 

 0977  -بيرول–ياقول الحمويأ معج  البلدانأ فة تمسة مجلدالأ ةار صاةر 

MBH: Musnad al Imam bin Hambel, (Muassat Qurtuba, Cairo) in six volumes  

 القاهر  -ملدسة قرطبة أ فة دتة ادزا أ مسند اامام المد بن لنب 

MF:   Jawad Ali, al Mufassal Fi Tarikh al Arab Qabl Al-Islam, in nine volumes, (Dar al 

Elm: Beirut), 1968,  

 0961أ  ةار العل  للمويينأ بيرولأ فة تسعة مجلدال الدكتور دواة علةأ المفص  فة تاريخ العرب قب  ا دومأ 

MFAA:  al Zamekhshari, al mustaqsa fi amthal al arab, (Daerat al Maaref al 

Uthmaniyah: Heidarabad- India, 1962) 

 0962الهندأ   -المستقصى فة ام ال العربأ الزمخشريأ ةائر  المعارف الع مانيةأ ليدر اباة

MFM:  Shihab al Deen al Abshihi, al Mustatref fi killi fannen Mustathref, (Dar Maktabat 

al Hayat: Beirut- Lebanon, 1992) 

شهاب الدين المد األبشيهةأ المستطرف فة ك  فن مستظرفأ فة مجلدينأ ةار مكتبة الحيا أ بيرولأ لبنانأ   

0992 

MFTB : Abi al Fida’, al Mukhtasar fi tarikh al basher, four volumes, (al Matbaah al 

Huseiniya al Misriya: Cairo, 1909) 

  0919ريخ البشرأ فة اربعة ادزا أ المطبعة الحسينية المصريةأ القاهر أ ابة الفدا أ المختصر فة تا

MH: Bin Habib al Bagdadi, Al Mahber, (Dar al Afaq al Jadideh, Beirut-Lebanon) 

 بيرول  -بن لبيب البغداةيأ ةار ا فاق الجديد  بة دعفر  أالمحبر

MIS: Ibn Sedu, al Mukhassas, in 18 volumes (Dar al Kutub al Ilmiyah: Beirut-Lebanon) 

 لبنانأ  -مجلدأ ةار الكتب العلميةأ بيرول 01أ  فة المخصدأ ابن ديده
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ML : Manichaean Literature , translated by Jes P. Asmussen, (Scholars’ Facsimiles & 

Reprints: Delmar,New York, 1975) 

MM:  Geo Widengren, Mani and Manichaeism, by Geo Widengren, translation into 

Arabic by Dr. Suhail Zakkar, (Dar Hassan: Damascus, 1985 ,   

 0915رين أ تردمة الدكتور زكار أ ةمشق أ ةار لسان للطباعة أ نغمانة والمانوية أ ديو وايد

MMC: Stephanie Dalley, Myths from Mesopotamia: creation, the flood, Gilgamesh and 

others, Revised edition, (Oxford University Press, Oxford, New York, 2000), 

MME : Al-Bakri al-Andalusi, Maajam ma Istaajam, (Alam al Kutub: Beirut, third edit., 

1983) 

  0913عال  الكتب بيرولأ الطبعة ال ال ةأ أ البكري ا ندلسة أ معج  ما ادتعج 

MNS:  Al Shahrastani, al Milal wa al Nahil, Maktabat al Anglo al Masriyah, first ed., 

Cairo-Egypt, 1977 

 0977المل  والنح أ مكتبة ا نجلو المصريةأ القاهر أ طبعة اولى أ  أالشهردتانة

MP:  A Manichaean Psalm-Book, Part II, edited by C. R. C. Allberry,  Manichaean 

Manuscripts in the Chester Beatty Collection, Volume II, (W. Kohlhammer: Stuttgart, 

1938) 

MSM: Najia Murani, Mafahim Sabieh Mandaeh, (Sharikat al-Times: Bagdad, second 

edition1981) 

 أ طبعة اانية 0910 -نادية مرانةأ مفاهي  صاب ية مندائيةأ شركة التايمس للطبع والنشرأ بغداة

MT: Patricia Crone, Meccan Trade, (Princeton University Press: Princeton, New Jersey, 

1987) 

MTD :  Ibn Manthur, Mukhtasar tarikh Dimashq, in 29 volumes, (Dar al Fiker:  

Damascus- Syria, 1996) 

  0996دورياأ  -أ ةمشقمجلدأ ةار الفكر 29مختصر تاريخ ةمشقأ ابن منظورأ فة 

MTM:  al Masudi, Muruj al thahab, first edit., (al Aalami: Beirut-lebanon, 1991) 

 0990المسعوةيأ مرو  الذهبأ ملدسة ا علمة للمطبوعالأ بيرولأ طبعة اولى 

NA: Abi Al Abbass Ahmad al Qalqashindi, Nihayat al Arab fi Maarifat Ansab al Arab,  

(Dar al Kitab al Lubnani, Beirut-Lebanon, 2nd edit., 1980) 

القلقشنديأ ةار الكتاب اللبنانةأ بيرولأ الطبعة ال انيةأ ابة العباس المد نهاية ا رب فة معرفة انساب العرب أ 

0911 

NAFA : Shihab al Deen al Nuwairi, Nihayat al Arab fi funoon al Adab, (Dar al Kutub al 

Elmeyyeh: Beirut- Lebanon, 2004) 

 2114نهاية األرب فة فنون األةبأ ةار الكتب العلميةأ بيرول لبنانأ شهاب الدين النويريأ 

NH:  Alois Musil, The Northern Hejaz, A Topographical Itinerary, (Published under the 

Patronage of the Czech Academy of Science and arts and of Charles Crane: New York), 

1926 

NHCVII: Nag Hammadi Codex VII, Volume editor: Birger A. Pearson, (E.J.  Brill: 

Leiden, New York, Koln, 1996) 

NM :  Sabaih al Suhairi, al Nushu wal Khalq Fi al Nusus al Mandaeah,   Mudamedan ala 

Kurt Rudolph,  al Lahut wa Khalq al Kawain wa al Insan Fi al Kitabat al Mandaeah, 

(University of Bagdad, Bagdad, 1994) 

أ معتمدا على كتاب كورل  0994صبي، السهيريأ النشل والخلق فة النصوا المندائيةأ دامعة بغداةأ بغداة 

 روةولف " الوهول وتلق الكون وا نسان فة الكتابال المندائية " 

NZM: ben Taghri Bardi al Atabaki, al-Nujum al zahirah fi muluk messer wa al qahirah, 

(Dar al Kutub al Ilmiyah: Beirut-Lebanon, first edit., 1992 

لبنانأ طبعة اولى  -الزاهر  فة ملو  مصر والقاهر أ بن تَْغري بَْرةي ا تابكةأ ةار الكتب العلميةأ بيرول النجوم

0992 

OB: Dr. Kurt Koch, Occult Bondage and Deliverance, (Kregel Publications: Grand 

Rapids, Michigan, 1972) 

OC: Origen, Contra Celsum, early Christian, writings 

OTD: Walter C. Kaiser Jr., The Old Testament Documents, (InterVarsity Press, Downers 

Grove, Illinois, 2001) 
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PC:  A pair of Nasoraean Commentaries, Two Priestly  Documents,  The Great “First 

World”  And  The Lesser “ First World”, translated by Drower,  (E. J. Brill: Leiden, 

1963)  

PD: T. K. Oesterreich, Possession Demoniacal And Other, London, Kegan Paul, Trench, 

Trubner & CO., LTD. : (London, Great Britain, 1930)  

PEC:  The Periplus of the Erythraean Sea, translated by Wilfred H. Schoff, (Munshiram 

Manoharial Publishers Pvt Ltd.:New Delhi, 1995) 

PM: Vesta Sarkhosh Curtis, Persian Myths, (University of Texas Press: Austin, 1993)   

PNH : The Natural History of Pliny, Tr. With copious notes and Illustrations, by the late 

John Bostock and H. T. Riley, (Published London: H.G. Bohn, 1855-57) 

PPS:   A. H. Sayce, Patriarchal Palestine, (The  Echo Library: Teddington, 2006) 

PPW: Procopius, History of the Wars, The Persian War, Books I & II,  H..B.  Dewing, 

Translator, Cosimoclassics: New York), 2007 

RA:  Al-Suhaili, al Rauth al Anuf, in seven volumes, (Maktabet ibn Taimiyah: Cairo- 

Egypt, 1990) 

الروض ا نف فة شرل السير  النبوية  بن هشامأ  مام عبد الرلمن السهيلةأ فة دبعة ادزا أ مكتبة ابن تيميةأ 

 0991القاهر  

RC: The Recognitions of Clement, Edited & Revised by Douglas F Hatten, (Lulu.com: 

2007) 

RD: Brad Steiger, Revelation The Divine Fire,( Foresthill, CA: Reality Press, 2006) 

RDS: Nelson Glueck, Rivers in the Desert,(Farrar Strauas and Cudahy: New York, 1959) 

ROTK :  K. A. Kitchen, On the Reliability of the Old Testament, (William B. Eerdmans 

Publishing Company: Grand Rapids, Michigan/ Cambridge, U.K., 2006) 

SA : E.S. Drower, The Secret Adam, A Study of Nasoraean Gnosis,  (the Clarendon Press: 

Oxford, 1960) 

SAH: The Story of Ahikar, from the Aramaic, Syriac, Arabic, Armenian, Ethiopic, Old 

Turkish, Greek and Slavonic Versions, by F. C.Conybeare, J. Rendel Harris, and Agnes 

Smith Lewis (Glasgow, 1898). 

SAN: Sheldon Oberman, Solomon and the Ant, (Boyds Mills Press: Honesdale, 

Pennsylvania, 2006) 

SBE   Sacred Books of the East Series, Motilal Banarsidass:Delhi, 1969-1970  

 SC: The Stromata, or Miscellanies- Clement of Alexandria, Early Christian Fathers 

SE : The Scroll of Exalted Kingship, Diwan Malkuta Laita, translated by J. J. Buckley, 

(American Oriental Society: New Haven, Connecticut, 1993) 

 SHB:  al Sira al Halabiya, Ali bin Burhan al Deen al Halabi, in three volumes, Dar al 

Maarifa: Beirut- Lebanon  

 لبنان -السير  الحلبية أ علة بن برهان الدين الحلبةأ فة اوث مجلدالأ ةار المعرفةأ بيرول

SHC: Samuel Noah Kramer, The Sumerians Their History, Culture, And Character, The 

University of Chicago Press:London, Chicago, 1971 

SHM: Rushdi Iliayyan, al-Sabiun Harraniyyen wa Mandiyen, (Matabaa Dar al Salam: 

Bagdad, 1976) 

 0976بغداة -مطبعة ةار السومرشدي عليانأ الصاب ون لرانيين ومندائيين أ 

SHSL : Wright, A Short History of Syriac Literature (Adam and Charles Black: London, 

1894), 

SIH: al Sirah al Nabawiya ibn Hisham, Dar al Khair, Beirut, 1992 :  

 0992السير  النبوية  بن هشامأ ةار الخيرأ بيرولأ 

SIHT: Leon James Wood, Survey of Israel's History, (Zondervan: Grand Rapids, 

Michigan, 1986)          

SIM: A. Jamme, W.F., Inscriptions from Mahram Bilqis ( Marib) ,(The Johns Hopkins 

Press: Baltimore, 1962) 

SJA :  al-Hamadani, sifat jazirat al arab, (Maktabat al irshad: Sanaa, Yemen, 1990 

 0991الهمدانةأ صفة دزير  العربأ مكتبة ا رشاةأ صنعا أ اليمنأ  
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SKB:Al-Bahiqi, al Sunan als Kubra, in  11 volumes, (Dar al Kutub al Elmiyah: Beirut- 

Lebanon, third edit., 2003) 

  2113عة اال ةأ السنن الكبرا للبيهقةأ ةار الكتب العلميةأ بيرولأ طب

SKH : A. Sreedhara Menon, A survey of Kerala history, (DC books: Kottayam, Kerala 

State, India, 2012) 

SKN: Ahmad bin Shuaib al Nisai, al Sunan al Kubra, in six volumes, (Dar al Kutub al 

Elmiyah: Beirut- Lebanon, 1991) 

 0990لبنانأ  -السنن الكبراأ فة دتة ادزا أ  ةار الكتب العلميةأ بيرولالمد بن شعيب النسائةأ 

 SKS: Muhammed Abedel Hamid al Hamad, Sabiat Harran wa Khwan al Safa, (al Ahali: 

Damascus-Syria, 1998) 

 (0991أ )ا هالة أ ةمشق دوريا  صاب ة لران واتوان الصفامحمد عبد الحميد الحمد أ 

SNK: ibn Katheer, al Sirah al Nabawyah, the electronic version by Shabaket Mishkat al 

Islamiyah, 1976 

   0976السير  النبوية  بن ك يرأ النسخة ا لكترونية شبكة مشكا  اادوميةأ 

SPC:  Ernest A. Wallis Budge, The history of Alexander the Great, being the Syriac 

version of the Pseudo Callisthenes, (Gorgias Press: New Jersey, 2003) 

STE: Second Targum of Esther, an Explanatory Commentary on Esther, with four 

Appendices, consisting of The second Targum translated from the Aramaic, Paulus 

Cassel, (Edinburgh, T. & T. Clark, 1888) 

STS : Mohammed Ali al Sabuni, Safwat al Tafaseer,  in three volumes, (Dar al Quran al 

Kareem: Beirut, 1981) 

 0910ةار القرآن الكري أ بيرول  فة اواة مجلدالأ محمد علة الصابونة أ صفو  التفاديرأ

SUT: Mohammed bin Isa al Tarmathi, Sunan al Tarmathi, (Dar Ihya’ al Turath al Arabi, 

Beirut- Lebanon 

 محمد بن عيسى الترمذيأ دنن الترمذيأ ةار إليا  التراث العربةأ بيرول

TA: Mohammed Murtatha al Huseini al Zubeidi, Taj al Aruss, in 40 volumes, (al Majles 

al watani lelthaqafa wa al funun wa Adab, Kuwait, 2004) 

تضى الحسينة الزبيديأ تا  العروسأ فة اربعين دز اأ المجلس الوطنة لل قافة والفنون وا ةابأ الكويتأ محمد مر

2114   

TAT : Jaafar Mohammed bin Jarir al Tabari, Jamea al Bian an Taweel al Quran, known 

as Tafseer al Tabari, (Dar al Feker, 1995) 

امع البيان عن تاوي  آي القرآن المعروف بتفسير الطبريأ ةار الفكر للطباعة د أدعفر محمد بن درير الطبري

   0995والنشر والتوزيعأ 

TES : Julian Obermann, " Two Elijah Stories In Judeo-Arabic Transmission", Hebrew 

Union College Annual, 1950-1951, Volume XXIII (Part I),   

TFMH :  Wahab bin Munabbeh, Kitab al Tijan fi Muluk Himyar, (Daerat al Maaref al 

Uthmaniyah: Heidar Abad, India, first edit., 1928) 

 أ  0921كتاب التيجان فة ملو  لميرأ وهب بن منبهأ ةائر  المعارف الع مانيةأ ليدر آباةأ الهندأ طبعة اولى دنة 

TFR:  Al Razi, Tafseer al fakher al razi, in 32 volumes (Dar al Feker : Beirut-Lebanon, 

1981) 

 0910دز أ ةار الفكرأ بيرولأ  32الرازيأ تفسير الفخر الرازيأ فة 

TFS : Ibn Salam al Jamhi, Tabaqat Fuhool al Shuara’, Dar Almaaref, Second  Edition, 

prepared by Abu Faher Mahmood Mohammed Shaker, (Dar al Maaref-Cairo-Egypt, 

1974) 

 طبعة اانية )ةار المعارف ـ تحقيق ابو فهر محموة محمد شاكرأ طبقال فحول الشعرا  لمحمد بن دوم الجمحةأ

 م(0974مصرأ  -القاهر 

TFT: Ibn Jezy al Kalbi, al tasheel fi Ulum al tanzeel, (Matbaat Mustafa Mohammed: 

cairo- Egypt, first edit., 1936 

  0936مطبعة مصطفة محمدأ طبعة اولىأ القاهر أ  الكلبةأ  دزيل   بن التنزي   علوم فة التسهي 

TIK : Ibn Khaldun, Tarikh ibn Khaldun, in 8 volumes, (Dar al Fiker: Beirut-Lebanon, 

2001) 

 2110لبنانأ  -أ فة امانية مجلدالأ ةار الفكرأ بيرولابن تلدونأ تاريخ ابن تلدون
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TKB : al Buchari, al Tarikh al Kabeer, (Dar al Kutub al Elelmiyah: Beirut-Lebanon) 

 لبنان  -البخاريأ التاريخ الكبيرأ فة امانية مجلدالأ ةار الكتب العلميةأ بيرول

 TKIS: ibn Saad, al Tabaqat al kubra, (Maktabat al Khanji: Cairo, 2001 

 2110القاهر أ الطبعة ا ولى  -عدأ مكتبة الخانجةكتاب الطبقال الكبرا  بن د

TMD:  Ibn Asaker, Tarikh Madinat Dimashq, (Dar Al-Fiker: Beirut-Lebanon, first edit., 

1997 

 0997لبنانأ الطبعة ا ولى -ابن عساكرأ تاريخ مدينة ةمشقأ ةار الفكرأ بيرول

TMTH: al Thaalibi, al Tamtheel wa al muhathara, (al dar al arabiya lelkitab: cairo, 

Egypt, 1983) 

 0913أ الدار العربية للكتابأ القاهر أ مصرأ التم ي  والمحاتر  أ ال عالبة

TQTH: al Thaalibi, Thimar al Qulub fi al muthaf wa al mansub, (Dar al Maaref: Cairo-

Egypt, 1965 

 0965بةأ ةار المعارفأ القاهر أ امار القلوب فة المضاف والمنسوبأ ال عال

 TS: H. Polano , The Talmud Selections, (Frederick Warne& CO., LTD: London and 

New York, 1978)  

TSE:  Bernard Grossfeld, Targum of Sheni to the Book of Esther, ( Sepher-Hermon Press: 

New York, 1993) 

TSK: Testament of Solomon, translated by F. C. Conybeare, Originally Published as The 

Testament of Solomon The Jewish Quarterly Review, Vol II, No 1. (October, 1898) 

TTA : Tarikh al Tabari, Tarikh al Rusul wa al Muluk, Abi Jaafer bin Jarir al Tabari, in 

10 volumes, second edition, Dar al Maarif, Egypt.  

تاريخ الطبريأ تاريخ الرد  والملو أ  بة دعفر محمد بن درير الطبريأ فة عشر  ادزا  أ الطبعة ال انية أ ةار 

     المعارف بمصرأ 

TTB : Tarikh al Tabari, Tarikh al Rusul wa al Muluk, Abi Jaafer bin Jarir al Tabari, in 5 

volumes, (Dar al Kutub al Elmeyiah: Beirut-Lebanon, 1991) 

أ ةار الكتب العلمية أ  تمسة مجلدال تاريخ الطبري أ تاريخ ا م  والملو أ  بة دعفر بن درير الطبري أ فة

 أ 0990لبنان أ الطبعة ال ال ة  -بيرول

TTH:  Abed al Rahman Al Thaalibi, Tafsir al Thaalibi al musamma bil-jawaher al hisan 

fi tafseer al quran, (Dar Ehya’ al Turath al-arabi: Beirut-Lebanon, first edition, 1997) 

 -تفسير ال عالبة المسمى بالجواهر الحسان فة تفسير القرآنأ ةار اليا  التراث العربة بيرول عبد الرلمن ال عالبةأ  

   0997 -  لبنان الطبعة ا ولى

TTL : Mohsin Ashraf , Top Ten- Lives of the Greatest Monarchs of History,( Lulu 

Publications:  London,  2007) 

TTQ:  The Thousand and Twelve Questions, Alf Trisar Suialia,Translation by E.S. 

Drower, (Akademie-Verlag: Berlin, 1960) 

TTT : Robert T. Boyd,  Tells, Tombs and Treasure,(published by Bonanza Books by 

arrangement with Baker Book House, New York ) 

UQ : Bader al Deen al Aini, Umdet al Qari Shareh Sahih al Bukhari, in 25 volumes, (Dar 

al Kutub al Ilmiyah: Beirut-Lebanon, 2001) 

مجلدأ ةار الكتب العلميةأ بيرول لبنانأ طبعة اولىأ  25القارئ شرل صحي، البخاريأ فة  بدر الدين العينةأ عمد 

 2110دنة 

WQ :  Al-warraq, electronic version 

 النسخة ا لكترونية لموقع الوراق

ZMT:ibn al Jozi, zad elmaseer fi elm al tafseer, (al Maktab al Islami: Beirut-Lebanon, 

1984) 

  (0914وزيأ طبعة ال ال ةأ )المكتب ا دومةأ بيرولأ زاة المسير فة عل  التفسيرأ ابن الج

ZS : A.V. Williams Jackson, Zoroastrian Studies, The Iranian Religion And Various 

Monographs, AMS Press, New York, 1965 

ZT : Textual sources for the study of Zoroastrianism, edited and translated by Mary 

Boyce,  (The University of Chicago Press: Chicago, 1990 ) 
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 312, اْلقَلِيبِ 

 314, 296, القُللْيس

 10, الكركة

 051, 004, الكسائيين

 479, 451, 403, 319, 041, 011, الكلدانيين

 426, الكنعانيون

 426, الكنعانيين

 372, 302, 256, الكوفة

, 314, 296, 266, 261, 10, 11, 41, 35, الول

311 ,319 

 242, 240, 237, 230, 231, 33, الوتينية

 445, 265, 21, اللحيانية

 265, 27, اللحيانيون

 265, 261, 31, 21, 27, 25, اللحيانيين

 426, اللسيانة

 015, 010, الماةي

, 059, 022, 67, 22, 01, 07, 06, المانوية

061 ,306 ,334 ,319 ,391 ,390 

 390, 67, 07, 06, المانويون

, 391, 334, 022, 71, 67, 01, 07, المانويين

390 

 53, الماورةي

 357, 047, 07, المجوس

 341, 342, 340, المدراش

 273, 49, 46, 45, 44, 43, المديانيون
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, 51, 49, 41, 47, 46, 45, 44, 43, المديانيين

97 ,271 ,312 ,433 

 59, المرو 

 213, المزنداريان

, 099, 091, 095, 091, 16, لكلس نيس المزور

221 ,220 ,232 ,331 

 515, 07, الصحيحين على المستدر 

, 305, 304, 303, 302, 311, األقصى المسجد

306 ,325 

, 431, 399, 391, 091, 54, 53, 51, المسعوةي

515 

 435, 421, 427, 334, المسماري

 271, 277, 276, 273, 270, 32, المسند

 471, 413, 017, 079, 071, 031, المسيا

 450, 406, المشرفة

 212, المعري

 445, 261, المعينية

 261, 259, المعينيين

 296, المغملس

 212, الخرادانة عطا  المقنع

 10, المقه

 411, 229, 015, المكابيين

 241, 097, 59 ,المكيون

, 090, 091, 016, 011, 75, لكلس نيس المنتح 

092 ,093 ,094 ,095 ,096 ,097 ,099 ,

211 ,210 ,212 ,213 ,214 ,215 ,216 ,

217 ,211 ,200 ,202 ,206 ,201 ,221 ,

220 ,222 ,223 ,224 ,227 ,221 ,229 ,

231 ,230 ,232 ,233 ,235 ,237 ,245 ,

246 ,241 ,272 ,273 ,327 ,321 ,329 ,

331 ,330 ,332 ,333 ,334 ,336 ,343 ,

392 

, 021, 70, 71, 69, 61, 67, 54, 07, المندائية

020 ,022 ,041 ,043 ,045 ,051 ,067 ,

210 ,345 ,349 ,351 ,350 ,319 ,391 ,

392 ,393 

, 040, 041, 022, 69, 61, 67, 20, المندائيون

042 ,043 ,051 ,273 ,349 ,351 ,350 

, 021, 72, 70, 71, 61, 67, 07, 06, يينالمندائ

020 ,041 ,040 ,042 ,043 ,051 ,050 ,

256 ,210 ,349 ,351 ,350 ,319 ,392 

 453, النعمان بن المنذر

 212, 031, 77, المهدي

 011, 005, 51, المودوية

 359, 051, 041, 033, 70, 71, 07, الموص 

 369, 051, النابغة

 296, النجاشة

 334, النسطوريين

 244, 243, 22, الحارث بن النضر

 12, النفختين

 32, النمار 

 367, تولب بن النمر

 451, 239, 057, 73, 71, 56, الهراطقة

 21, الهلينة

 66, الهمويا

, 204, 077, 031, 014, 013, 94, 46, الهند

253 ,255 ,256 ,257 ,266 ,270 ,213 ,

214 ,215 ,361 ,397 

 015, الوركا 

 303, الملك عبد بن الوليد

 336, 335, 334, 330, الياس

 421, اليبوديون

 421, اليبوديين

 515, 22, 07, اليعقوبة

 411, 306, 314, 071, اليمامة

 319, اليهْمول

, 16, 14, 13, 12, 79, 71, 76, األتير اليوم

093 ,203 ,205 ,206 

, 221, 224, 019, 017, 079, 013, 27, اليونان

235 ,240 

, 227, 224, 223, 014, 60, 24, 9, يناليوناني

243 ,257 ,355 ,357 ,411 ,437 ,440 

 323, 307, هانة ام

 312, امدا

 407, امراف 

 369, 304, 293, 292, 290, القيس امرال

 32, عمرو بن القيس امرئ

 401, اموةبي 

 401, اموري

 227, 096, 019, امون

, 011, 071, 35, 34, 06, الصلت ابة بن امية

246 ,273 ,370 ,376 ,515 

 411, 222, امي 

 421, اميوننشة

 441, 437, 279, 262, 260, 245, آن

 002, انتونيوس

 334, انديكو

 214, 213, 210, انشقاق

 245, 62, 60, 61, 56, 55, 54, 53, انطاكية

 54, بسيديا انطاكية

 341, انطونيوس

 55, انطيخس

 437, انكسيكريتوس

 239, انكيلوس

 255, انلي 

 254, 46, انوش

 311, 263, 212, 065, 23, اهريمان

 304, 250, 71, الكتاب اه 

, 066, 065, 75, 31, 37, 36, 23, مازةا اهورا

225 ,226 ,263 ,311 

 330, بشتي  اوتا

, 401, 419, 319, 225, 222, 015, 61, اور

400 ,403 ,404 ,405 ,406 ,401 ,409 ,

422 ,424 ,427 ,434 ,436 ,451 
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 049, نياساور

 015, اورو 

 230, اودفيلد

 10, اوعون

 10, اوعلن

 334, 330, او اريت

 452, 314, 36, إياة

 393, إِي ِي ِي َ 

 351, 357, 356, 355, ايسوب

 356, ايقار

 435, 434, 266, 023, إي 

 379, 076, 70, ايلة

, 331, 337, 336, 335, 334, 293, 5, إيليا

339 ,341 ,340 ,342 ,343 

, 394, 313, 354, 344, 51, 42, 04, بايو

449 

, 023, 010, 011, 19, 17, 15, 51, 06, باب 

025 ,043 ,066 ,079 ,016 ,017 ,211 ,

222 ,224 ,225 ,226 ,256 ,357 ,351 ,

360 ,362 ,363 ,407 ,409 ,421 ,424 ,

427 ,432 ,437 ,460 

 440, باتميزومانيس

 367, باران

 405, بَاَر َ 

 405, بَالَعَ 

 444, 314, بترا

 020, 021, 71, 69, 54, ب اهي 

 054, بجادة

 223, 202, 091, 091, لم ة بحر

 59, بحيرا

 091, بُراق  

 247, بر 

 19, باب  بر 

 392, برةنة

 54, برنابا

 312, 310, 311, 271, 242, 47, بروكوبيوس

 54, بسيديا

 59, الشام بصرا

, 001, 007, 006, 004, 002, 001, 51, بطرس

463 ,469 ,471 

, 441, 271, 236, 015, 46, 02, 00, بطليموس

440 

 049, بعزبول

 341, بغ 

 265, بلخع

 016, 012, بلشان

 445, بلشصر

رَ   016, بَْلطََشاص،

 251, 249, 59, بلعام

 440, 441, 433, 054, 62, بلنة

 236, بلوتار 

 02, بلينيوس

 62, بمبيه

 65, بنداهيس

 427, المشرق بنة

 042, امرع بنة

 396, 272, 011, قريظة بنة

 453, دور بهرام

 211, شوشان بوابال

 031, بو ا

 031, بو ية

 023, بوتلا ايمي  بول

 004, 62, 61, 56, 54, بولس

 54, بوليس

 416, 62, بومبة

 009, 12, بونداهيس

, 320, 307, 306, 305, 304, 052, المقدس بيت

325 

 59, بيزنطيين

 311, بيلوز

 99 ,بيهستون

 360, تاران

 424, 422, 420, 403, 402, 400, 401, تارل

 62, تادتوس

 242, تاديتوس

, 396, 314, 051, 054, 47, 29, 26, تبو 

444 

 425, 409, تحتمس

 391, 065, 14, 13, تحشر

 407, تِْدَعالَ 

 407, تد  

 061, 050, 051, 09, تدمر

 013, تراقيا

 264, 263, 226, تستريا

 451, ابراهي  تطويق

 413, ال الث بوصر تغول

 409, العشتر  ت 

 407, العمارنة ت 

 419, المقير ت 

 14, تمجسوا

 449, 22, تمي 

 254, تهامة

 452, 211, 251, 021, 10, 11, توليد

 31, 37, 36, توران

 231, تورينو

 263, يادت تير

 324, 307, 303, 043, تيطس

 70, قر  بن اابت

 373, 367, 360, 356, ااران

 242, االوس

 321, 297, 296, 072, 35, 26, اقيف

, 30, 29, 21, 26, 25, 20, 09, 03, 02, اموة

32 ,34 ,36 ,37 ,31 ,39 ,41 ,40 ,42 ,
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43 ,44 ,45 ,024 ,025 ,261 ,273 ,271 ,

310 ,315 ,444 

 212, عمير  بن اور

 334, كونيا ايوةور

 252, 243, 242, 241, 239, ايوةوديوس

 354 ,027, داة

 211, داريبالدي

 439, 431, دالوس

 241, 244, 59, دبر

 452, 022, 020, 021, 69, 61, 20, دبرائي 

, 60, 56, 54, 49, 41, 30, 23, 22, 20, دبري 

69 ,71 ,72 ,14 ,004 ,021 ,020 ,022 ,

041 ,050 ,051 ,067 ,072 ,091 ,304 ,

306 ,307 ,321 ,322 ,324 ,325 ,340 

 457, مطع  بن دبير

 439, 266, 257, 254, 31, دد 

 46, ددعون

 451, 435, 420, درار

 441, 433, 432, 429, 251, 257, دره 

 243, 242, 240, دريجوريوس

 361, الفيلة دزير 

, 099, 091, 097, 094, 090, 091, دلجامش

200 ,226 ,235 ,329 ,331 ,330 ,332 ,

333 ,334 ,336 ,390 

 409, 45, دلعاة

 066, 047, دمشيد

 35, دنتركس

, 455, 450, 370, 365, 275, 06, علة دواة

515 

 336, دور 

 242, دورةانس

 023, ُدوَزانَ 

 242, 229, فوفيوس دوزيفوس

 303, ال انة دوليان

 342, اوبرمان دوليان

 31, هيلة دون

 247, دويرية

 407, 405, ُدويِي َ 

, 422, 420, 401, 405, 401, 041, لاران

424 ,427 ,434 ,435 ,445 

 041, 06, داويتا لاران

 262, 221, لارث

 343, 340, 70, لبر

 435, لبرون

 46, لبقوق

 407, ل ة

 401, ل ية

 40, لجازية

 455, 050, 56, لرا 

 095, لرمد

ونَ   421, تَاَمارَ  َلصا

 440, 271, 269, 01, 05, لضرمول

 302, 300, لفصة

 332, 327, لقبا

 037, مخلِّدال وطفولية مري  مولد لكاية

 023, َللَ،َ 

 21, مظفر لليمة

 023, َلَما َ 

 90, لمن

 427, 409, لمورابة

, 315, 279, 271, 271, 265, 223, 070, لمير

444 ,451 

 457, 454, لنفا 

 70, لنفة

 72, 70, لنيف

 472, 342, 36, لوار

 59, لوران

 249, لويطب

 319, ليوا

 319, ليوتا

 324, 323 ,050, 051, 005, 71, 56, تديجة

 023, تردباة

, 314, 266, 259, 251, 257, 254, تزاعة

432 ,450 ,452 

 334, 330, هاديس -وا– ُتضر

 361, نُْدبة بن ُتفاف

 095, تلب

 412, 410, 411, 396, 395, تنازير

, 009, 001, 007, 004, 002, 000, 019, توار

021 ,030 

 215, 224, توارزم

 10, تو ن

 369, تيشو

 367, ةاران

, 356, 224, 014, 013, 012, 99, ةاريوس

360 

 230, ةاشيان

 434, 41, ةان

 16, 33, ةانتة

, 223, 016, 043, 016, 012, 011, 21, ةانيال

224 ,272 ,362 ,403 ,460 

 021, 11, ةبت

 355, ةلفة

, 335, 333, 332, 330, 265, 077, ةلمون

343 ,445 

, 413, 324, 061, 027, 33, 05, 02, ةمشق

454 

, 213, 099, 066, 12, 74, 37, 23, ةنكارة

214 ,201 ,200 ,322 ,323 

 434, ةواان

 056, 053, 052, 050, ةوة 

 023, شاروكين ةور

, 445, 444, 260, 261, 31, 21, 27, ةيدان

447 
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 252, 239, ةيسيوس

 012, 010, الغابة ةيك

 357, ةيمقريطس

 350,  يتا مالكوتا ةيوان

 444, 440, 431, 236, ةيوةوروس

 314, الكعبال  ا

 265, الكو   ا

, 214, 099, 091, 095, 011, 16, القرنين  و

215 ,219 ,206 ,221 ,222 ,223 ,226 ,

227 ,232 ,245 ,273 ,275 ,331 

 310, النواس  و

 314, الشرا  ي

 310, الكوشة رازل

 444, مد ابو راس

 444, كركمة راس

 23, يادت رام

 215, رامانودن

 70, باراه

 421, ربيانو

 275, ال ور  و ربيعة

 429, 275, ربيعت

 092, َرْةما  

 001, الرد  ردالة

 276, رتو

 314, 214, رتى

 432, 257, رعلة

 45, رعوئي 

 93, رفدي 

 057, نوف  بنت رقية

 260, ُرهَاط

, 017, 079, 071, 007, 60, 61, 00, روما

410 

 049, اةم راليا

 32, افربك  ريتشارة

 444, 271 ,ريدان

 419, زاقور 

 322, 226, 77, 23, زراةشت

 479, 013, 012, 010, زروباب 

 002, زكا

 473, 470, 037, 036, 91, 97, زكريا

 432, 311, زمزم

 67, 07, زناةقة

 515, 22, زند

 263, 015, 22, زندا

 515, 22, زنديق

 302, 70, زياة

, 401, 300, 249, 209, 202, 59, اابت بن زيد

400 

 456, 71, 07, نُفي  بن عمرو بن يدز

 219, دحش بنت زينب

 329, زيوزورا

 091, 019, 054, 029, زيوس

 61, دارديوس

 435, 434, دالي 

, 404, 411, 274, 251, 24, 05, 04, 03, دام

429 

 355, داموس

 356, ةيمادودوي داميان

 99, دايس

, 064, 063, 059, 050, 049, 041, 046, دبا

066 ,061 ,075 ,076 ,077 ,071 ,079 ,

011 ,010 ,012 ,013 ,223 ,265 ,274 ,

275 ,276 ,271 ,211 ,362 ,431 ,433 ,

444 ,441 

 461, 459, دبال

 391, 256, 020, ارتين دبع

 391, 020, دموال دبع

 441, 439, 431, 357, 27, 02, دترابو

 450, 432, 313, 279, 251, مارب دد

 094, ددوري

, 414, 65, 51, 41, 44, 43, 40, 23, ددوم

415 ,416 ,405 ,462 

 042, ُدراقة

, 413, 363, 025, 024, 023, 25, دردون

427 

 413, 025, 024, 023, 25, ال انة دردون

 336, درديوس

 422, درو 

, 221, 209, 201, 206, 091, 16, 59, دريانية

220 ,351 ,359 ,371 ,314 ,311 ,390 

, 371, 271, 249, 209, 070, 071, 36, دعد

391 ,409 ,456 

 315, 045, الجامعة دفر

 023, َدفَْرَوايِ َ 

 35, دقب

 023, بَنُوثَ  ُدكاولَ 

 004, دوميس

, 043, 14, 13, 12, 74, 73, 22, الفاردة دلمان

097 

 270, دمرقند

 51, القيروانة دمعان

 343, 329, 321, 327, 232, 090, مملحة دمكة

 419, 339, 247, 010, دن

 363, حاريبدن

 314, دنداة

 407, دنعار

 397, دهي 

 266, 260, دوا 

 097, دوريك

 419, دودة

 313, 312, 291, اشوا  دومويافع

 376, 369, الصامت بن دويد

 21, ديردنت

 226, ديروس
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 313, 279, يزن  ي بن ديف

 54, ديو

 439, ديليوس

, 002, 000, 001, 019, 51, السالر ديمون

003 ,004 ,007 ,001 ,009 ,021 ,030 

, 032, 030, 93, 17, 51, 46, 45, 43, دينا 

259 ,310 ,347 ,421 ,425 ,429 ,447 ,

441 ,452 ,461 

 421, دينوهة

 62, ديوتونيوس

 01, شابور

 214, فارماس شاكرواتة

 056, 053, شامير

 224, 93, شاول

 099, اثلهة شجر 

 21, ال انة شحرو

 403, 016, َشْدَر 

 279, فراليع شرلبي 

, 421, 396, 241, 051, 004, 70, ا رةن شرق

444 

 10, اوتر شعرم

 51, 49, 45, 43, شعيب

 51, شعيبا  

 023, شلصمانصر

 043, 042, شلمانة

 043, شلمانيا

 043, شلمى

 407, 405, 17, ِشْنَعارَ 

 401, شودين

 013, 010, 011, شوشن

 14, السعدان شو 

 401, 419, شولجة

 409, دعد شيخ

 215, 214, بيرومال امانشير

 451, شيشق

 042, 72, صابئ

 421, 325, 55, صاةق

, 34, 33, 32, 30, 31, 29, 21, 27, 26, صال،

35 ,36 ,37 ,41 ,42 ,43 ,071 ,254 ,

274 ,413 

 29, المطلب عبد بن العباس بنة من صال،

 405, َصبُويِي َ 

, 14, 13, 12, 71, 76, 59, 26, البخاري صحي،

001 ,042 ,071 ,072 ,260 ,213 ,322 ,

354 ,371 ,370 ,372 ,379 

, 369, 367, 359, 357, 355, لقمان صحيفة

371 ,370 ,372 ,377 ,310 ,316 ,317 ,

319 ,391 ,390 ,394 

 361, 331, 316, 217, صخر

 055, صخرا

 215, الشمال صدرا

 90, فَْعنِي،َ  َصْفنَالَ 

 405, ُصوَ رُ 

, 54, 53, 41, 44, 41, 30, 25, 23, 20, صيحة

61 ,60 ,62 ,65 ,66 ,67 ,61 ,69 ,71 ,

72 ,74 ,277 

 212, تحا 

 201, المسي، تد

 056, طوبيا

, 21, 09, 01, 06, 05, 04, 03, 02, 00, عاة

20 ,23 ,24 ,25 ,26 ,34 ,36 ,43 ,56 ,

72 ,010 ,012 ,024 ,042 ,055 ,056 ,

070 ,071 ,239 ,241 ,273 ,277 ,271 ,

214 ,315 ,311 ,303 ,323 ,335 ,341 ,

353 ,361 ,370 ,399 ,401 ,403 ,420 

, 257, 247, 054, 044, 006, 019, عائشة

302 ,320 ,323 ,391 

 302, عمر ابن هللا عبد

 319, الزبير بن هللا عبد

الة بن هللا عبد  306, النول

, 374, 311, 299, 291, 297, 31, المطلب عبد

376 ,316 ,432 ,452 

 303, 302, 319, مروان بن الملك عبد

 10, ع تر عبد

 10, موقس بن ع تر عبد

 457, 452, 291, 297, مناف عبد

 430, 431, 429, 254, شريه بن عبيد

 313, 250, عمير بن عبيد

 312, َربِيَعةَ  ْبنُ  ُعْتبَةُ 

 314, 276, 11, 71, ع تر

 32, هفع  بن عج ِ 

 249, عداس

 457, 456, عرفة

 91, عشتار

 409, قَْرنَايِ َ  وثَ َعْشتَارُ 

 059, 046, ِعْفِريت  

 296, عكرمة

 61, السالر علي 

, 204, 052, 051, 034, 033, 93, 71, 56, ع 

253 ,260 ,266 ,346 ,374 ,316 ,432 

 06, عمالقة

 429, 94, 93, عماليق

 445, 414, 265, 241, 077, عمان

 70, القارئ عمد 

 07, العربة عمرو

 266, 259, 251, 254, لحة بن عمرو

 022, ُعمري

 405, عمور 

 414, 056, عمون

 067, 059, 056, 049, 041, دليمان عهد

 335, عوبديا

 354, 51, 05, 04, عوا

 04, 03, ُعواُ 

 433, 46, 44, عيفة
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, 406, 405, 401, 419, 295, 91, 03, عيوم

407 ,401 ,409 ,434 

 421, القديرال عين

 092, َلِم َة   َعْين  

 32, لعبدا عين

 01,  ز 

 314,  طفان

 320, فاتتة

 452, 441, 447, 347, 259, فاران

 422, 334, 03, فالج

 445, فد 

 21, المد هللا فر 

, 99, 97, 90, 19, 11, 17, 55, 43, 34, فرعون

079 ,017 ,273 ,345 ,347 ,341 ,349 ,

351 ,350 ,363 ,366 ,425 ,435 ,461 

 336, 263, فرو 

 36, فصي 

 262, فَلَك

 245, فنديداة

 251, 254, فهير 

 444, 437, فوتيوس

 02, فوردتر

 21, كريمر فون

 350, 351, ملكا فيرو 

 416, 62, فيزوف

 322, فيستادبا

 241, فيوةلفيا

 001, فِيلُباسَ 

 222, فيلبوس

 222, فيلفوس

 019, فيلوتس

 421, قَاِةشُ 

 441, قارنا

 ,351, 349, 341, 347, 346, 345, 19, قارون

350 

 004, قبرا

, 332, 296, 034, 033, 70, 55, 54, قتاة 

371 ,402 

 444, قتبان

 429, 275, قحطن

 050, الولة فتر قد

, 414, 412, 410, 411, 399, 396, 395, قرة 

417 

, 244, 243, 042, 10, 74, 67, 22, 07, قريش

246 ,257 ,260 ,277 ,291 ,296 ,297 ,

291 ,314 ,315 ,316 ,311 ,306 ,307 ,

322 ,323 ,310 ,312 ,432 ,450 ,452 ,

453 ,456 ,457 

 057, قرين

 091, األياةي داعد  بن قس

 453, 452, 450, 297, قصة

 452, 450, كوب بن قصة

 260, 10, قضاعة

 205, 211, 216, 092, قِْطرا  

 406, قطنا

 432, قطورا 

 433, 47, 44, قطور 

 359, قَِعة

 213, قعيقعان

 344, 334, 15, قمران

 351, 349, 341, 347, 346, 345, 19, قورل

 441, قيدار

 351, قيرول

 011, قَْيس  
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108

 باب  كيف كان بد  الولة إلى ردول هللا -0أ كتاب بد  الولةأ صحي، البخاري 
109

 26   2أ SIHأ بن هشام  
110

 ؛ ا لودةأ رول المعانةأ فة تفسير دور  النح  06556-06554أ رق   TATسير الطبريأ تف  
111

 041-047   0أ SIHأ ابن هشام 
112

 6أ مولظة رق  047   0أ SIHأ ابن هشام 
113

 041   0أ SIHأ ابن هشام 
114

 Tranquillus, Gaius Suetonius (2011-03-24). The Lives of the Twelve Caesars, 

Volume 06: Nero. Kindle Edition 
115

 Tacitus, The Annals, book 15.22 

 
116

 Bundahis XIX :1,2, SBE, Volume V,  Pahlavi Texts part I, pages 67-8  
117

 Darmesteter, ( Ormazd et Ahriman ), page 148-151 quoted by West in his 

comment on Palavi Texrs part I page 67 
118

 Bubdahis XIX: 3, SBE, Volume V,  Pahlavi Texts part I, page 68 
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 Bundahis XIX ,7, SBE, Volume V,  Pahlavi Texts part I, page 68 
120

 Bundahis XIX,8,9, SBE, Volume V,  Pahlavi Texts part I, page 69 
121

 Introduction to Vendidad , SBE, Volume 4,  Zenda Avesta Part I, pages lxxv-  

lxxvi 
122

 Bahman yast III: 59,60, SBE, Volume V,  Pahlavi Texts part I, page 235 
123

 Bundahis VII : 12, SBE, Volume V,  Pahlavi Texts part I, page 28 
124
  A Manichaean Psalm-Book, MP, page 031 

125
 Paraphrased of Shem, chapter 6: 2-6, Nag Hammadi Codex VII, NHCVII, 

page 39 
126
 John C.Reeves, Heralds of that good realm, HGR, page 079 

127
 The Thousand and Twelve Questions, 231, TTQ, P.168 

128
 019أ صفحة GR أاليمينأالكتاب الخامس  رباكنزا  

129
 The Thousand and Twelve Questions, 256, TTQ , P. 179 

130
 The Thousand and Twelve Questions, 256,  TTQ , Pages. 179-180 

131
 The Great First World (Alma Risaia RBA), VII, 435, A pair if Nasoraean 

Commentaries, PC, page 32 
132

 The Thousand and Twelve Questions, 83, TTQ, P.133 
133

 The Scroll of Exalted Kingship, Diwan Malkuta Laita, SE,  page 66 
134

بحسب  350ا  05)كنزا ربا  293أ صفحة  GRالتسبي، السابعأ  07ا يمنأ كتاب  كنزا ربا 

 بدل ناةا ( ليث يترد  ديدا صيحة 017و   61 أ صفحةMNكورل روةلف 
135

   016أ الجز  ا ولأ صفحة  SIHأ ابن هشام 
136

   057أ الجز  ا ول أ صفحة  SNKالسير  النبويةأ الحافظ بن ك يرأ  
137

 (056أ الجز  ا ول أ صفحة SNKالسير  النبوية أ الحافظ بن ك يرأ  
138

 1011أ رق  SKNا أ للنسائةأ السنن الكبر 
139

   49الجز  الرابعأ صفحة  أUQأ عمد  القاريأ العينة 
140

 giving a passage from Thabit b. Kurra, quoted by Barhebraeus, Chronicum 

Syriacum,Paris 1890,168); cited by Encyclopaedia of Islam,  EI, volume III , 

page 166 
141

 (cf. N. A. Faris and H. W.Glidden,The development of the meaning of the 

Koranic Hanif, in Journal of the Palestine Oriental Society, xix (1939), 1-13, 

esp. 6-9; cited by Encyclopaedia of Islam, EI, volume III,   page 166 
142

 Noldeke, Zeitschrift der deutschen Morgenländischen Gesellschaft, xli, 721; 

de Goeje, Bibl. Geogr. Arab, viii, Glossary, p. xviii.;cited by Jeffery, Arthur, 

The Foreign Vocabulary Of The Qur'an, FVQ, page 114     
143

   313   0أ SHB؛الحلبيةأ  073   0أ SIHأ )ابن هشام 
144

  301   0أ SHBةأ الحلبي  
145

 Dinkard-Book IX,Chapter XXXIII, 5, SBE, Volume 37,  Pahlavi Texts part 

IV, page 262-see note 2 
146

 Sad Dar,Chapter XCVIII, 2-3, SBE, Volume 24,  Pahlavi Texts part III, page 

360 
147

 Dinkard-Book VIII, Chapter XXXVIII, 49-51, SBE, Volume 37,  Pahlavi 

Texts part IV, page 128-9 
148

 Introduction to Vendidad , SBE, Volume 4,  Zenda Avesta Part I, pages lxxv- 

lxxvi . 
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 Bahman Yast (part of Pahlavi Texts) Chapter III: 47, 48 , SBE, Volume V,  

Pahlavi Texts part I, pages 231-2 
150

صحي، البخاريأ كتاب  1باب  طلو  الشمس من مغربها.؛  - 41أ كتاب الرقاقأ  صحي، البخاري 

 26الفتنأ باب 
151

 Comment on Mihir Yast , XXIV: 95 , SBE, Volume 23,  Zenda Avesta Part 

II, page 143-fotenote 5 
152

 Mihir Yast, XXIV: 95, SBE, Volume 23,  Zenda Avesta Part II, page 143, see 

also fotenote 5 
153

 باب  صفة الشمس والقمر بحسبان.   - 4أ كتاب بد  الخلقأ صحي، البخاري 
154

 باب  }وكان عرشه على الما وهو ربا العرش العظي { - 22أ كتاب التوليدأ  صحي، البخاري 
155

  Dinkard book VII, chapter X, 2, SBE, Volume 47, Pahlavi Texts part V,  

page 112        
156

 Introduction to Pahlavi Texts, 12-13,   SBE, Volume 47, Pahlavi Texts part 

V,  page XIII      
157 

 R.C. Zaehner, The Dawn and Twilight of Zoroastrianism, DTZ, Weidenfeld 

And Nicolson, London 1975, page 318 
158

انذر قومك  باب  قول هللا تعالى  }إنا اردلنا نولا إلى قومه ان - 5صحي، البحاريأ كتاب ا نبيا أ  

 ياتيه  عذاب الي {    من قب  ان
159

 Farvardin Yast, XVI: 57, SBE, Volume 23,  Zenda Avesta Part II, page 194  
160

 Introduction to Pahlavi Texts, SBE, Volume 47, Pahlavi Texts part V,  page 

XIII, 12  
161

 Sikand-Gumanik Vigar, Chapter  XIV, 39, SBE, Volume 24,  Pahlavi Texts 

part III, page 225  
162

 314أ الجز  ال انة أ صفحة MFأ المفص  فة تاريخ العرب قب  ا دومأ دواة علة 
163
فة الحاشية أ مصطفى السقا  0مولظة رق    5   2أ SIHأ ؛ ابن هشام 6   2أ  SHB الحلبيةأ 

  يستشهد بالسهيلة 
164

 6الجز  ال انة أ صفحة  أ SHB أ الحلبية 
165
 باب  َدْجَد  النج . - 4أ  البخاريأ كتاب دجوة القرآن 

 6   2 أ SHB أ ؛ الحلبية239   4؛ و    
166

 Bundahis,Chapter XXX : 6, SBE, Volume V,  Pahlavi Texts part I, page 123    
167

 Dinkard, book VII, Chapter I:9;  SBE, Volume 47,  Pahlavi Texts part V, 

page 6, see also fotenote number 2      
168

 Dinkard, book VII, chapter II: 36, SBE, Volume 47,  Pahlavi Texts part V, 

page 26   
169

 Farvardin Yast I :11, SBE, Volume 23,  Zenda Avesta Part II, pages 182-3 
170

 باب  }يوم ينفخ فة الصور فتاتون افوادا{ - 405أ كتاب التفسيرأ صحي، البخاري  
171

 Yasna LXV(LXIV): SBE, Volume 31,  Zenda Avesta Part III, pages 317-320 
172

 The Gathas, Yasna LI. ,9, SBE, Volume 31,  Zenda Avesta Part III, page 

182,see also fotenote 1; Dinkard-Book IX, Chapter XXXII, 25, SBE, Volume 

37,  Pahlavi Texts part IV, page 259-260  
173

 Dinkard-Book IX, Chapter XLIV,11, SBE, Volume 37,  Pahlavi Texts part 

IV, page 296       
174

 Bundahis,Chapter XXX : 19-21, SBE, Volume V,  Pahlavi Texts part I, pages 

125-6 ; Dadistan-I Dinik, Chapter XXXII, 02-13, SBE, Volume 18,  Pahlavi 

Texts part II, page 73;    
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 Dadistan-I Dinik, Chapter XXXVII,  110, SBE, Volume 18,  Pahlavi Texts part 

II, page 115 
175

 باب  قول هللا تعالى - 2أ كتاب األنبيا أ  صحي، البخاري 
176

 باب  من كذب فة للمه. - 45أ كتاب التعبيرأ  صحي، البخاري 
177

 باب  قول هللا تعالى  }ودوه يوم ذ ناتر . إلى ربها ناظر {    - 24أ كتاب التوليدأ  صحي، البخاري 
178

 أ  باب  فض  السجوة.  صحي، البخاري 
179

 Oriental Institute of the University of Chicago, Revised: February 7, 2007; 

under : “Mud brick stamped with the cartouche of Rameses II”can be accessed 

at  http://oi.uchicago.edu/museum/highlights/tools.html 

 
180

 Can be accessed at : http://www.israelofgod.org/esther.htm 
181

   The International Standard Bible  Encyclopaedia., ISBE,  I, p. 80-81 
182

 The International Standard Bible  Encyclopaedia., ISBE,  I, p. 80 
183

  Babylonian Talmud - Mas. Megilah 16b 
184

  Babylonian Talmud, Mas. Megilah 15b, footnote 1 a    
185
  A.L. MCMAHON For Esther Woodall From the Catholic Encyclopedia    

186
 Babylonian Talmud, Mas. Megilah 10b, Footnote 42   

187
 Babylonian Talmud - Mas. Megilah 16b     

188
  Encyclopedia Judaica CD-ROM Edition 1.0 1997, under Haman 

189
 Hyppolytus, The Refutation of all heresies, book VI , Chapter xii 

190
 Hyppolytus, The Refutation of all heresies , Book X,  Chapter VIII.—Simon 

Magus. 
191

 Hyppolytus, The Refutation of all heresies, book X , Chapter VIII 
192

 The Recognitions of Clement, book 2.1, RC, page 59 
193

 Clementine Homilies, book 2. 22 
194

 The Recognitions of Clement, book 2. Chapter 9, RC, pages 64-5 
195

 Pseudo-Clementine Homilies, book 2, chapter 32,   
196

 Pseudo-Clementine Homilies, book 4, chapter 4 
197

 Pseudo-Clementine Homilies, book 2, chapter 26 
198

 The Recognitions of Clement, book 2. Chapter  15, RC, page 69 
199

 Epiphanius,  Against Heresies ( Panarion), xxx, 15 
200

 Irenaeus, Against Heresies, book I, chapter.26.2,  
201

 Epiphanius, Panarion 30:18,1 
202

Epiphanius, Panarion 30: 2,7-9 
203

      064؛  و ا شتقاق 12أ الجز  ال الثأ صفحة AGHا  انة لو صفهانةأ  
204

 Epiphanius, Panarion XXX 
205
 Irenaeus, Against Heresies, book I, chapter.26.2  

206
 Epiphanius, Panarion 30: 2,4-5 

207
 Epiphanius, Panarion 30: 3,7 

208
 Epiphanius, Panarion 30: 13, 2 

209
 Epiphanius, Panarion 30: 15, 3 

210
 Epiphanius, Panarion 30: 21,2     

211
  Epiphanius, Panarion 30: 26,1 

212
 Epiphanius, Panarion 30:18,4 

213
  Epiphanius, Panarion 30:18, 2 

214
 Epiphanius, Panarion 30:18, 3 
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  Hans-Joachim Schoeps,  Jewish Christianity: Factional Disputes in the Early 

Church, JCF, pages 136-140 
216

 01331أ رق   TATأ تفسير الطبري  
217

 القرطبة فة تفسير دور  طه 
218

 The Epistula Apostolorum, chapter 1, section   9  
219

 باب  التيال العام  ليهدا له. - 04أ كتاب الحي أ  صحي، البخاري 
220

 250أ المجلد ا ول أ  صفحة TTBأ  تاريخ الطبري 
221

   013    22أ  TFRأ تفسير الرازي 
222

 لسور  ا عراف 041لوية  ةتفسير القرطب  
223

 01303من دور  ا عرافأ لديث رق   041أ تفسير لوية 06أ دز  TATأ تفسير الطبري   
224

 Bundahis,Chapter XXXI : 32, SBE, Volume V,  Pahlavi Texts part I, page 

138 
225

  Pseudo-Clementine Homilies, book 18, chapter 12 
226

 .  245أ الجز  ال انةأ ا STSمحمد علة الصابونة أ صفو  التفاديرأ  
227

 1أ صفحة  GRأ الكتاب ا ول أالتسبي، ال انةأ كنزا ربا 
228

 The Canonical Prayerbook of the Mandeans, CP , chapter 379, pages 294-5 
229

 011- 95و  94أ صفحة GRخامس أأالكتاب ال كنزا ربا 
230

         09   0أ BNHفة البداية والنهايةأ  ابن ك ير 
231

 251أ  صفحة     GRأالكتاب الخامس عشرأ كنزا ربا 
232

        091أ صفحة     GRأ الكتاب ال انة عشرأ الضيا  ال انةأكنزا ربا   
233

 The Apocryphon of John, AJ, page  59  
234

 The Kephalaia Of The Teacher, KT, Introduction page xxviii 
235

 292صفحة  GRاليمينأ الكاتب السابع عشرأ التسبي، السابعأ  كنزا ربا  
236

 A.G. Lie, The Inscriptions of Sargon II, King of Assyria, I: The Annals, 

Paris, 1929, 22: 120; The Ancient Arabs, I. Eph’al, IAA, page 230 
237

  Antiquities of the Jews, Flavius Josephus, Book xi,chapter 8. (AJF) 
238

  Antiquities of the Jews, Flavius Josephus, xi, chapter viii (AJF) 
239

 ارض المريا 096يةأ  باب مأ قاموس الكتاب المقدس أ ةائر  المعارف الكتابية المسيح 
240

 www.Jewishvirtuallibrary.org 
241

 Lambert Dolphin, www.templemount.org. 
242

 250أ المجلد ا ولأ صفحة  TTBأ  تاريخ الطبري 
243

 قاموس ا عوم 017رادع المنجد صفحة  
244

 أ فة تفسير دور  طه   رول المعانةأ ا لودة 
245

 41صفحة  22أ TFRأ تفسير الرازي 
246

  01339أ لديث رق  06أدز  TATأ تفسير الطبري 

 
247

 ابن الجوزيأ زاة المسير فة  عل  التفسيرأ تفسير دور   طه  
248

 019   2أ SHBالحلبيةأ  
249

 Haran Gawaita , (HG), page 3 
250

 Haran Gawaita , (HG), page 8 
251

 345أ المجلد ا ولأ صفحة TTBأ يخ الطبريتار 
252

عمد  ؛ باب  الصعيد الطيب وتو  المسل أ يكفيه من الما  - 5أ كتاب التيم أ  صحي، البخاري 

ال انة أ أ الجز  FBH؛ الحنبلة أ فت، الباري أ   31أ الجز  الرابعأ صفحة  UQأ القاريأ العينة

   344لديث رق   271صفحة 
253

       46  صفحة  07أ دز   AGHا  انةأ لوصفهانةأ  
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أ صفحة    MNكورل اةولف منقول فة كتاب صبي، السهيريأ النشل والخلق فة النصوا المندائية  

027 
255

 31أ صفحة SKS ُمستشهد من محمد عبد الحميد الحمد أ صاب ة لران واتوان الصفاأ    
256

مستشهد من الدكتور رشدي عليانأ الصاب ون    ,E.S. Drower  لدروور  المندائيون لصاب ةا  

 27أ صفحة  SHMلرانيين ومندائيينأ 
257

 011أ صفحة MSMأ نادية مرانةأ مفاهي  صاب ية مندائية  
258

          37أ صفحة  SKSاب ة لران واتوان الصفا ُمستشهد من محمد عبد الحميد الحمد أ ص 
259

 347و 346صفحة  أ المجلد ا ولأ TTBأ تاريخ الطبري 
260

 347صفحة  أ المجلد ا ولأ  TTB أتاريخ الطبري 
261

 347أ صفحة  TTBأ تاريخ الطبري 
262

 495المجلد ا ولأ صفحة  أ TTBأ تاريخ الطبري - 
263

 271   2أ STSالصابونةأ صفو  التفاديرأ  
264

 272-225   6أ HJالجالظأ الحيوانأ   
265

 Godsأ Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia,  Jeremy black and 

Anthony green, GD,  p.162 
266

 A.V. Williams Jackson, Zoroastrian Studies, ZS, page  83 
267

  A.V. Williams Jackson, Zoroastrian Studies, ZS, page  83 ؛   Persian Mythsأ 

Vesta Sarkhosh Curtis, PM, page 32  
268

 291أ المجلد ا ول أ  صفحة TTBأتاريخ الطبري 
269

 Targum to Ecclesiastes. i. 13;Babylonian Talmud Pesachim 110a 
270

 Testament of Solomon, translated by Conybeare, TSK, verses 2-11, pages 15-

17  
271

  Testament of Solomon, translated by Conybeare, TSK,  verses 13-15, page 

18 
272

  Testament of Solomon, translated by Conybeare, TSK, verses 124-125, 

pages 43-4 
273

 21  أ صفحة    GRا ولأ ال انةأ التسبي،أ الكتاب  كنزا ربا 
274

؛ المحك  والمحيك األعظ أ ابن  WQأ  2261أ صفحة ؛  تفسير القرطبة243صفحة  ةيوان ا عشى 

  WQ أ 1236ديدهأ صفحة 
275

و  722أ الجز  الساةس صفحة MFتا  العروس تحت "دن" مستشهد من دواة على فة المفص أ   

723      
276

     223أ صفحة  6أ  HJالجالظأ  الحيوانأ   
277

 213أ الجز  األولأ صفحة MTMالمسعوةيأ مرو  الذهبأ   
278

 001صفحة  04أ الجز   NAFAالنويريأ نهاية األرب فة فنون األةبأ  
279

 20967أ رق  22أ دز  TATأ تفسير الطبري  
280

 019و  011صفحة    04أ الجز   NAFAة األرب فة فنون األةبأ النويريأ نهاي 
281

 Midrash Tehillim (in Yalḳ., I Kings, 182); cited by Jewish Encyclopedia 
282

و  22949رق  الحديث    33-31أ تفسير لسور  ا ا يال 23أ دز  TATأ تفسير الطبري  

22950 
283

 33-31فة دور  ا ا يال   تفسير القرطبة  
284

 Pliny the Elder, Natural History 8. XXX 
285

    مشكا  المصابي،أ باب عشر  النسا   
286

 22967أ رق  الحديث 34أ فة تفسير دور  ا وا ية 23أ دز  TATأ تفسير الطبري  
287

  22970أ رق  الحديث 34أ فة دور  ا وا ية 23أ  دز  TATأ تفسير الطبري  
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 (Sanh. l.c.; Giṭ. 68b;  Ecclesiastes Rabbah,  i. 12; Cited by  Jewish 

Encyclopedia on Solomon 
289

  Midrash (Ruth Rabbah 5:6) 
290

 (Giṭ. 68; parallel passages,  Midrash Tehillim on Ps. lxxviii. 45; Yalḳ. ii. 182; 

compare Num. R. xi. 3;  Targum Ecclesiastes, i. 12, and the extract from a 

manuscript Midrash in "Z. D. M. G." xxi. 220, 221); cited by Jewish 

encyclopedia 
291

 (Yer. Sanh. ii. 6; Pesiḳ., ed. Buber, 169a; Tan., ed. Buber, iii. 55; Eccl. R. ii. 

2; Simon b. YoḦai of the middle of the second century is quoted as the 

authority);cited by Jewish Encylopedia  
292

 Zohar Lev. pp. 19a, 43a; ib. Num. 199b, ed. Wilna; cited by Jewish 

encyclopedia.  
293

 Tobit iii. 8; vi. 13 and14 
294

  Emeḳ ha-Melek, 14a-15a    
295

 Irenaeus,  Against Heresies, Chapter  XXV : 3  , Ante-Nicene Fathers, 

Volume I, page  350  
296
  Origen, Contra Celsum, (OC)  sixth book, chapters 28-30  

297
 021   0أ SIHابن هشامأ  

298
باب تحريش الشيطانأ وبع ه دراياه لفتنة  - 06صحي، مسل أ كتاب صفة القيامة والجنة والنارأ  

 ك  إنسان قرينا الناسأ وان مع
299

أ الجز  BNKأ البداية والنهايةأ  التبريزيأ مشكا  المصابي، أ باب الودودة ؛ انظر ايضا ابن ك ير 

 15و  14ا ولأ صفحة  
300

 65   2أ SHBالحلبيةأ  
301

 66   2أ SHBالحلبيةأ  
302

 574أ  573أ المجلد ا ول أ صفحة TTBأ  تاريخ الطبري 
303

 Creation of the Physical Earth, Turfan Fragments M 98 and 99, cited by 

Andrew Welburn, Mani, the Angel and the Column of Glory, MA page015  
304

  Testament of Solomon, translated by Conybeare, TSK, verses 122, page 43 
305

 091   6أ HJالحيوان للجالظأ  
306

 Sheldon Oberman, Solomon and the Ant, SAN, page 18 
307

 The Ants, by Bert Hölldobler and Edward O. Wilson, AN, page  259 
308

 The Ants by Bert Hölldobler and Edward O. Wilson, AN, page 257  
309

 The Ants by Bert Hölldobler and Edward O. Wilson, AN,  page  258  
310

 The Ants by Bert Hölldobler and Edward O. Wilson, AN, page 254- 255 
311

  Deuteronomy/Devarim Rabbah 5.2 
312

 The Ants by Bert Hölldobler and Edward O. Wilson, AN, page  256 
313

 The Ants by Bert Hölldobler and Edward O. Wilson, AN, page 257  
314

 Vendidad,Fargard X :  04 ,  SBE, Volume 4,  Zenda Avesta Part I, page  036  ; 

Look also to fotenote 7    
315

 Appendix to Pahlavi Texts, Part II, SBE, The Sacred books of the East, 

Volume 18, page 372, footnote 2 
316

 Bundahis,Chapter XXVIII : 24, SBE, Volume V,  Pahlavi Texts part I, page 

110 
317

 Appendix to Pahlavi Texts, Part II,  SBE, The Sacred books of the East, 

Volume 18 , p. 377 
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 Aban Yast XXVIII, 120, SBE, Volume 23,  Zenda Avesta Part II, page 81  
319
  019أ المجلد ا ول أ صفحة TTBأ تاريخ الطبري 

320
 Dinkard-Book IX, Chapter XXIII, 2-7, SBE, Volume 37,  Pahlavi Texts part 

IV, pages 224-225 
321

 Testament of Solomon, translated by Conybeare, TSK, verses 117-123, pages 

41-43  
322

 263أ الجز  ال انة صفحة MTMأ مرو  الذهبأ المسعوةي 
323

 John C.Reeves, Heralds of that good realm, HGR, page 014  
324

 The paraphrase of Shem, chapter 34:6-12, Nag Hammadi Codex VII, 

NHCVII, page  97  
325
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698

 Brad Steiger, Revelation The Divine Fire, RD, page 45-6  
699

 Brad Steiger, Revelation The Divine Fire, RD, page 62-63 
700

 Brad Steiger, Revelation The Divine Fire, RD, page 22-24 
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715

 70   2أ SHB السير  الحلبيةأ 
716

   72   2أ SHBالسير  الحلبيةأ  
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734
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324   
763

  246أ رق  EFTSابن لجرأ ا صابة فة تمييز الصحابةأ  
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 Aramaic Papyri of the fifth century B.C., AP, page 207 
828
 Aramaic Papyri of the fifth century B.C., AP, page 1 



 530 مرادع الكتاب 

 

  جانية ليست للبيع()نسخة م 

 

                                                                                                             
829

 Aramaic Papyri of the fifth century B.C., AP, page 204 
830
 Aramaic Papyri of the fifth century B.C., AP, page 205 
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 باب   ال الَجْنبِ  - 25  كتاب الطبأأ صحي، البخاري 
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876
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lines 104, AP, page 223 
885
 5أ صفحة WQوالعتابأ ال عالبةأ  الشكوا 
886
 ليا  الحيوان الكبراأ الدميريأ  تحت "شا " 

887
 Aramaic Papyri of the fifth century B.C.,  the words of Ahikar, plate 47, lines 

141, AP, page 224 
888
 ليا  الحيوان الكبراأ الدميريأ  تحت "العصفور" 
889
أ   0943أ لمد  ا ناطيوس افرام ا ول برصومأ اللللل المن ور فة تاريخ العلوم وا ةاب السريانية 

 67صفحة 
890
 13الجز  ا ولأ صفحة   أJAMول العسكريأ دمهر  األم الأ ابو ه 
891
 ليا  الحيوان الكبراأ الدميريأ  تحت "العصفور" 

892
 Aramaic Papyri of the fifth century B.C., the words of Ahikar, plate 47, line 

148, page 225, AP, 225 
893
 661أ صفحة   TQTHامار القلوب فة المضاف والمنسوبأ ال عالبةأ  

894
 Aramaic Papyri of the fifth century B.C., plate 46  لولة, lines 111, AP,  page 

223 
895
 12و  10أ الجز  العاشرأ صفحة   BNKأ البداية والنهايةأ ابن ك ير 
896
 ليا  الحيوان الكبراأ الدميريأ تحت "العصفور"  
897
ال انةأ الباب الحاةي والخمسون فة  أ الجز MFMمستظرفأ لوبشيهةأ  المستطرف فة ك  فن 

 21 كر الغنى ولب المال وا فتخار بجمعهأ صفحة 
898
 Aramaic Papyri of the fifth century B.C., AP, the words of Ahikar, plate  45, 

lines 105, page 223  
899
 بهنام ( للمطران  ريغوريوس بولسالحكي   عن كتاب) اليقار التردمة السريانية 
900
 212أ صفحة AHKلكي  من الشرق األةنى القدي أ انيس فريحة أ  اليقار 
901
 061   2 أSHBأ الحلبية 
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902
  52و  50   2 أSIHأ ؛ابن هشام061   2 أSHBأ الحلبية 
903
 046صفحة  أ SIHأ دير  ابن هشام 
904
   595أ الجز  ال انةأ صفحة  AGHSادد الغابةأ ابن األايرأ  
905
( باب فض  المدينةأ وةعا  النبة صلى هللا عليه ودل  فيها بالبركة. 15كتاب الحجأ )صحي، مسل أ  

 وبيان تحريمها وتحري  صيدها وشجرها. وبيان لدوة لرمها 
906
   07475أ KAكنز العمالأ المتقة الهنديأ  
907
 021أ الجز  ال انةأ  صفحة BNHأ لبداية والنهايةأ ابن ك يرا 
908
 341أ الجز  ال انةأ صفحة  BNKأ البداية والنهايةأ ابن ك ير 
909
أ لكي  من الشرق عرائس المجالس فة قصد ا نبيا أ ال علبةأ ُمستشهد من انيس فريحةأ اليقار 

  091أ  صفحة  AHKى القدي أ ا ةن
910
 4115مجمع ا م ال أ للميدانةأ  م   رق   
911
  96  أ الجز  ال الثأ  صفحة  AFR العقد الفريد  بن عبد ربه ا ندلسة أ 
912
 أ باب النونأ  تحت "نس "04أ دز  LAابن منظورأ لسان العربأ  
913
 أ باب النونأ  تحت "نس "04أ دز  LAابن منظورأ لسان العربأ  

914
Aramaic Papyri of the fifth century B.C., AP, the words of Ahikar, plate 44  

 lines 83-85, page 222 ,لولة
915
 باب  شهاة  القا ف والسارق والزانة  - 1أ كتاب الشهاةالأ صحي، البخاري  

916
 ليا  الحيوان الكبراأ الدميريأ  تحت "شا " 
917
 027لمرزبانةأ النسخة ا لكترونية لموقع الوراقأ صفحة نور القبسأ ا 
918

 باب  الغنى  نى النفس   - 05البخاريأ كتاب الرقاقأ   
919

  Aramaic Papyri of the fifth century B.C., AP, the words of Ahikar, plate 45  

 lines 96-100, page 223 ,لولة
920
أ باب الخا أ  تحت "تزن"  ؛ المخصدأ ابن ديدهأ أ الجز  الرابع LAابن منظورأ لسان العربأ  

MIS  273صفحة  02أ  دز 
921
 79لباب اثةابأ ادامة بن منقذأ نسخة الوراق ا لكترونيةأ صفحة  
922

أ لديث  320جز  ال الثأ صفحة أ ال  MASأ فة المستدر  على الصحيحين النيسابوري الحاك  

5201 
923

أ الجز   SKB(؛ البيهقة فة السنن الكبراأ 321ابو ةاوة السجستانةأ المرادي أ رق  الحديث  )  

أ لديث رق      أ باب 47أ و 46التادعأ صفحة  اْلُمْسلِِ  يَتََوق،ى فِى اْلَحْرِب قَْتَ  اَبِيِه َولَْو قَتَلَهُ لَْ  يَُكْن بِِه بَاْس 

07136    
924

اْلُمْسلِِ  يَتََوق،ى فِى اْلَحْرِب قَْتَ      أ   باب46أ الجز  التادعأ صفحة  SKBالبيهقة فة السنن الكبراأ   

أ لديث رق    07134اَبِيِه َولَْو قَتَلَهُ لَْ  يَُكْن بِِه بَاْس 
925

 92    0أ KMWالواقدي المغازيأ  
926

  71    0أ  KMWالواقديأ المغازيأ  
927

 203أ 2أ SIHأ شامابن ه 
928

 51  فة دور  المجاةلة  وا ية  تفسير القرطبة 
929
 أ تحت يرر05أ الجز  LAر؛ لسان العرب أ ابن منظورأ -ر-تا  العروس أ الزبيدي أ تحت ي 
930
 يأ  تحت "أ الجز  ال الث عشرأ تحت "مق " ؛ تا  العروس أ الزبيدLAابن منظورأ لسان العربأ  

 ل"-ق-م 
931
 Aramaic Papyri of the fifth century B.C., AP, the words of Ahikar, plate 47  

 lines 149, page 225 ,لولة
932

 5    03أ  AGHرادع ا  انة لوصفهانةأ  
933
 14و  13الجز  ا ولأ صفحة   أJAMدمهر  األم الأ ابو هول العسكريأ  
934
 ميريأ تحت " العصفور" ليا  الحيوان الكبراأ الد 
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935
أ  0943أ لمد ا ناطيوس افرام ا ول برصومأ اللللل المن ور فة تاريخ العلوم وا ةاب السريانية 

 67صفحة 
936

 Aramaic Papyri of the fifth century B.C., AP, the words of Ahikar, plate 45  

 lines 96-100, page 223 ,لولة
937
 006أ الجز  ال الثأ صفحة MAHAفة لدائق العربأ  خوأ مجانة األةبلويس شي 
938
 أ باب المي أ  تحت "مقر" 03أ دز  LA ابن منظورأ لسان العربأ  
939
 مقر" النهاية فة  ريب الحديث واألارأ ابن اايرأ  تحت " 

940
 Dadistan-I Dinik Chapter xxxvii : 45, SBE, Volume 18,  Pahlavi Texts part 

II, page 94  
941

 Dadistan-I Dinik Chapter lxx : 2, SBE, Volume 18,  Pahlavi Texts part II, 

page 

 213 
942

 Hindu Mythsأ  with an introduction by Wendy Doniger O’Flaherty, HM, 

page 112 
943

؛ انظر  96و  95أ صفحة NAابة العباس المد القلقشنديأ  -نهاية ا رب فة معرفة انساب العرب  

 531    2أ BNKأ البداية والنهايةأ ؛ ابن ك ير 064    05أ  AGHايضا   ا  انةأ 
944

 أ فة تفسير دور  القل   ال علبة أ الكشف والبيان عن تفسير القرآن 
945

 41  0أ TTBأ الطبري 
946

   61فة تفسير دور  القل  اي رق   أ رول المعانةأ ا لودة 
947

ُمستشهد من كورل اةولف كما هو منقول فة كتاب صبي، السهيريأ النشل والخلق فة النصوا   

  042؛ مستشهدا ايضا ب القاموس المندائة   ا  094أ انظر ايضا مولظة 65أ صفحة   MNالمندائية
948

النشل والخلق فة النصوا  ُمستشهد من كورل اةولف منقول فة كتاب صبي، السهيريأ  

 094؛ انظر ايضا الى مولظة 65أ صفحة   MNالمندائية
949

ُمستشهد من كورل اةولف منقول فة كتاب صبي، السهيريأ النشل والخلق فة النصوا   

 65أ صفحة   MNالمندائية
950

 Diwan Abatur,  Appendix I, DAB, page 44 
951

د من  كورل اةولف ومنقول من صبي، السهيريأ النشل والخلق فة ا يمن ُمستشه كنزا ربا  

 025أ صفحة   MNالنصوا المندائية
952
الجز  أ TTBأ الطبري؛  تاريخ 21أ الجز  ا ول أ صفحة   KFTابن ااير أ الكام  فة التاريخ أ  

أ الجز  BNHأ والنهايةأ ابن ك ير لبقر  ؛ البدايةفة تفسير دور  ا أ ؛ تفسير القرطبة41ا ول أ صفحة 

  07ا ولأ صفحة  
953
 7أ النسخة ا لكترونية لموقع الوراقأ صفحة  بدائع الزهور فة وقائع الدهورأ  السيوطة 
954
 33أ الجز  ا ول صفحة MTMأ مرو  الذهبأ المسعوةي 
955
 407رق  الحديث  003أ  صفحة  HFAM أ السيوطةأالحبائك فة اتبار الموئك 

956
 John Reeves, Jewish Lore in Manichaean Cosmogony, JMC, pages 158 and 

159-(in  reference  to  note 366 in page 120) 
957
 The Kephalaia Of The Teacher, chapter 62, KT, page 063 

958
 The Kephalaia Of The Teacher, chapter 72, KT, page  016  

959
 The Kephalaia Of The Teacher, chapter 95, KT, page  249  

960
 أ تفسير القرطبةأ  فة تفسير دور  المائد القرطبة 

961
   9610أ الجز  الساةسأ رق  الحديث  TATأ تفسير الطبري 

962
 9610ساةسأ لديث أ  الجز  الTATأ تفسير الطبري 

963
 297أ الجز  ا ولأ الصفحة    HJالجالظأ  الحيوانأ  

964
 أ الجز  التادعأ باب العينأ تحت عننLAابن منظورأ لسان العربأ  

965
 632الرا ب األصفهانةأ محاترال األةبا أ النسخة ا لكترونية لموقع الوراقأ الصفحة    
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966

   41124أ  رق   KAالمتقة الهنديأ كنز العمالأ  
967

 باب فة الفار وانه مسخ -(02او ) 00  صحي، مسل أ كتاب الزهد والرقائقأ 
968

 أ الجز  الخامسأ باب الرا أ تحت "راي" LAابن منظورأ لسان العربأ   
969

إدناةه  صحي، على شرط البخاري؛  ابن لبان )   3254رق  الحديث  341  0أ MBHمسند المدأ   

 (   00946" المعج  الكبير " ) ( و الطبرانة فة  0111
970

 41137و  41251أ لديث رق    KAالمتقة الهنديأ كنز العمالأ  
971

 625الرا ب األصفهانةأ محاترال األةبا أ النسخة ا لكترونية لموقع الوراقأ الصفحة    
972

 أ تفسير القرطبةأ  تفسير دور  البقر   القرطبة 
973

؛ ابن 311و  317   2أ  BEAأ بلو  األرب فة معرفة الوال العربأ محموة شكري األلودة  

 أ الجز  الخامس عشرأ  باب الها أ تحت "هوم"LAمنظورأ لسان العربأ 
974

 219أ الجز  التادعأ  الصفحة     NAFAالنويريأ نهاية األرب فة فنون األةبأ  
975

 231الجز   ال انةأ صفحة   أMTMأ مرو  الذهب أ المسعوةي 
976

 071أ صفحة  7أ HJالجالظأ الحيوانأ  
977

 أ الجز  الرابع عشرأ باب النونأ تحت "نسنس"LAابن منظورأ  لسان العربأ  
978

؛ 063و  062أ الجز  ال انةأ الصفحة MFMأ المستطرف فة ك  فن مستظرفأ األبشيهة 

 07لعباةأ النسخة ا لكترونية لموقع الوراقأ الصفحة   القزوينةأ آاار البوة واتبار ا
979

 ر"  -ب-) تا  العروسأ الزبيديأ تحت " و 
980

 73   4أ HJالحيوان للجالظأ  
981

 60أ الصفحة    KFTابن األاير الملر أ الكام  فة التاريخأ  
982

 357-356 أ الجز  الخامسأ الصفحة MAYأ معج  البلدانأ ياقول الحموي 
983

 351أ الجز  الخامسأ  الصفحة MAYأ معج  البلدانأ ياقول الحموي 
984

أ تفسير ؛ القرطبة2659رق   367أ الجز  الساةسأ الصفحة TKBالبخاريأ التاريخ الكبيرأ  

 القرطبةأ  تفسير دور  البقر   
985

 50و 51صفحة الجز  الرابعأ   HJالجالظأ الحيوانأ  
986

 72أ الصفحة  4أ  HJالجالظأ الحيوانأ  
987

 أ الجز  التادعأ باب العينأ  تحت عجب LAابن منظورأ لسان العربأ  
988

 الدميريأ ليا  الحيوان الكبراأ تحت " الخنزير البري"  
989

 Annal. Bojor. apud Heidegger. Hist. Patriarch. tom. 2. exercitat. 8. p. 270. & 

Witsii Miscellan. tom. 2. exercitat. 7. p. 201. (i) Argonaut. Americ. l. 14. c. 2. 

apud Witsium, ib. p. 202.;quoted by Grill in his exposition  on  Genesis 19:26 
990

 Robert T. Boyd,  Tells, Tombs and Treasure, TTT, pp 85, 86   
991

 Walter C. Kaiser Jr., Old Testament Documents, OTD, p.88 
992

 أ باب زيد بن اابت319أ الجز  ال انة صفحة TKIS الطبقال الكبرا ألبن دعد 
993

رق   71-50وا يال  20أ الجز  السابع عشرأ تفسير لسور  ا نبيا  اي  TATأ تفسير الطبري 

 01636أ 01624أ01623أ 01622أ01602أ 01600أ   01612الحديث 
994

 Various editors, The Cambridge Ancient History, third edition, (  Cambridge 

Univercity Press,  1973), II/1, pages 272 and 820-21; cited by K. A. Kitchen, On 

the Reliability of the Old Testament, ROTK, page 568 
995

 J. M. Sasson, Revue d’assyriologie et d’archeologie Orientale, 92, ( 1998): 

114; after Mari, Annales de Recherches Interdisciplinaires, 7, {1993}: 372, no. 

117; cited by K. A. Kitchen, On the Reliability of the Old Testament, ROTK , 

page 568 
996

  A. H. Sayce, The Higher Criticism and the Verdict of the Monuments, HCV, 

page 164   
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997

 W.Hinz, in Various editors, The Cambridge Ancient History, third edition, (  

Cambridge Univercity Press,  1973), II/1, page 263; Cupper, Archives Royales 

de Mari, Textes( Tradutions) vi, (Paris: Imprimerie Nationale, I-XXII-XXVIII, 

1954, letters 19,22; cited by K. A. Kitchen, On the Reliability of the Old 

Testament, ROTK,  page 568 
998

 Albert T. Clay,  Light on the Old Testament from Babel, LOT, page 137  
999

 K. A. Kitchen, On the Reliability of the Old Testament, ROTK, page 320 
1000

 Victor P. Hamilton, The Book of Genesis, 1-17 , BG, page 400  
1001

 K. A. Kitchen, On the Reliability of the Old Testament, ROTK, page 320 
1002

 Sir A.H. Gardiner, Ancient Egyptian Onomastica, I(Oxford: Oxford 

University Press, 1947, pages 209-212(  
1003

 The New York Review, a journal of the ancient faith and modern thought, St 

Joseph's Seminary, 1907, p. 205.  
1004

 A. H. Sayce, Patriarchal Palestine, PPS,  page 24 
1005

 K. A. Kitchen, On the Reliability of the Old Testament, ROTK,  page 568 
1006

 K.  Jaritz, wer ist the Amraphel in Genesis 14, Zeitschrift fur die 

alttestament Wissenschaft, 70(1958), pages, 255-56; cited by Victor P. 

Hamilton, The Book of Genesis, 1-17 , BG, page 400  
1007

 Cupper, Archives Royales de Mari, Textes( Tradutions) vi, (Paris: 

Imprimerie Nationale, XXVIII, (1998), pages, 221-28; cited by K. A. Kitchen, 

On the Reliability of the Old Testament, ROTK , page 568 
1008

 K. A. Kitchen, On the Reliability of the Old Testament, ROTK , page 320 
1009

 cited by K. A. Kitchen, On the Reliability of the Old Testament,  ROTK ,  

page 568 
1010

 Geraldine Pinch, Magic in Ancient Egypt, MAE, pp.92-93  
1011

 Albright, Journal of the Palestine Oriental Society, 1(1920)74-75 
1012

 K. A. Kitchen, On the Reliability of the Old Testament, ROTK, page 320 
1013

 K. A. Kitchen, On the Reliability of the Old Testament, ROTK,  pages 320 - 

21 
1014

 K. A. Kitchen, On the Reliability of the Old Testament, ROTK, page 321 
1015

 W. F. Albright, The Archaeology of Palestine and the Bible, APB, p. 141-2 
1016

 W. F. Albright, The Archaeology of Palestine and the Bible, APB, p.142 
1017

 Nelson Glueck, Rivers in the Desert, RDS, page  73 
1018

 John H.  Sailhamer,  Biblical Archaeology,  BAS , page 45 
1019

 K. A. Kitchen, On the Reliability of the Old Testament, ROTK, page 335 
1020

 James K. Hoffmeier, The Archaeology of the Bible, ABH, p. 42 
1021

 To see the wanderings of  of these tribes, see Kupper, Nomads, 47, 53,49, 

179;  quoted by Kitchen, On the Reliability of the Old Testament, ROTK,  p. 

317 
1022

 Albright, Archaeology of Palestine, APB, p. 82  
1023

 John H.  Sailhamer,  Biblical Archaeology, Zondervan,  BAS,  page 41 
1024

  Walter C. Kaiser Jr., Old Testament Documents, OTD, p.88 
1025

 Walter C. Kaiser Jr., Old Testament Documents, OTD,  p.88 
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1026

 I. J. Gelb et al, computer-Aided Analysis of Amorite (Chicago: oriental Inst., 

1980); quoted by   K. A. Kitchen, On the Reliability of the Old Testament, 

ROTK, pages 341-342 
1027

 For old Babylonian“itineraries”, cf. long ago W.W. Hallo. Journal of 

Cuneiform Studies, 18, (1964):57-88, with A. Guetze, 112-19, with schematic 

route maps, pp. 71, 87; see map, M. Roaf, Cultural Atlas of Mesopotamia and 

the Ancient Near East (New York and Oxford: Facts on File, 1990), 113.; 

quoted by Kitchen, On the Reliability of the Old Testament, ROTK,  p. 317 
1028

 George Barton, Archaeology and the Bible, ABB, pages 346-7 
1029

 George Barton, Archaeology and the Bible, ABB, page 347 
1030

 Kitchen, On the Reliability of the Old Testament, ROTK,  p. 317, 318 
1031

 Annals of Thutmose  III, cited by Documentation For Ancient Arabia, Part I, 

K.A. Kitchen, DAA, page  001 
1032

 Howard F. Vos, Genesis and Archaeology, GAS,  page 119 
1033

  See Albright, Bulletin of the American schools of Oriental Research, 155 

(1959), pp. 33-34 along with  , Bulletin of the American schools of Oriental 

Research 176 (1964), p. 42 n. 17 (on order of names); on date of Luqqa’s 

obelisk, cf. Helck, Die Beziehungen Ägyptens zu Vorderasien.... 1962, p. 646 to 

p. 64; S. H. Horn,  Andrews University Seminary Studies,  1 (1963), pp. 58-59, 

and Kitchen, ‘Byblos, Egypt and Mari in Early 2nd Millennium BC’, Orientalia 

36 (1967), in press. Helck’s doubts on the Asianic linguistic affiliation of the 

names are not justified.; quoted by K. A. Kitchen, Ancient Orient and Old 

Testament, AOO, p. 52 
1034

 K. A. Kitchen, On the Reliability of the Old Testament, ROTK,  page 327 
1035

  I. E. S. Edwards, N. G. L. Hammond, C. J. Gadd, The Cambridge Ancient 

History, Cambridge University Press 1975, p, page 836; K. A. Kitchen, Ancient 

Orient and Old Testament, AOO, p. 52 
1036

 89 Note Albright, Bulletin of the American schools of Oriental Research, 

14.6 (1957), PP. 30-31 (Zukrasi, etc.) and H. Otten, Mitteilungen Der Deutschen 

Orient-Gesellschaft zu Berlin, 86 (1953), pp. 61,63;   Wiseman,  New Bible 

Dictionary, (ed. J. D. Douglas, F. F. Bruce, J. I. Packer, R. V. J. Tasker, D. J. 

Wiseman), 1962,  p. 66b. For nondocumentary data, cf. note 91 below.; quoted 

by K. A. Kitchen, Ancient Orient and Old Testament, AOO, p. 52 
1037

 K. A. Kitchen, Ancient Orient and Old Testament, AOO, p. 52 
1038

   James Bennett Pritchard: Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old 

Testament, ANET, 19-21 
1039

 C. M. White, IN  SEARCH OF  THE ORIGIN OF NATIONS, ION, p. 292 
1040

   027و  026أ المجلد ا ولأ  صفحة  TTBأ الطبري 
1041

أ باب  كر و ية ادماعي  بن ابراهي  الكعبةأ  AKMأ اتبار مكة وما دا  فيها من األاارأ األزرقة 

 052و  050صفحة  
1042

 A. Jamme, W.F., Inscriptions from Mahram Bilqis ( Marib), SIM, pages 

136-7 
1043

  027أ 0أ TTBأ الطبري تاريخ  
1044

 269أ الجز   ال انةأ صفحة  MTMأ مرو  الذهبأ المسعوةي 
1045

 K.A. Kitchen, Documentation For Ancient Arabia, Part I, DAA, page 135 
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1046

 035فة مسالة ابراهي أ  صفحة   أ باب ما دا AKMأ اتبار مكة وما دا  فيها من األاارأ األزرقة 
1047

 6أ صفحة  0أ SIHأ ابن هشام 
1048

 524أ المجلد ا ولأ صفحة TTBأ تاريخ الطبري  
1049

 (SIHأ )93السير  النبوية  بن هشامأ الجز  ا ولأ صفحة   
1050

 (  SIH) 94و  93أ وصفحة  0 ابن هشام 
1051

   9ديأ نهاية ا رب فة معرفة انساب العربأ الجز  ا ولأ صفحة القلقشن  
1052

أ المفص  فة تاريخ العرب قب  ا دومأ ؛ ُمستشهد من الدكتور دواة علة 227   1تا  العروس  

 360أ صفحة MFالجز  ا ولأ 
1053

باب  كر و ية ادماعي  بن ابراهي  الكعبةأ  أ AKMأ اتبار مكة وما دا  فيها من األاارأ األزرقة 

 044صفحة  
1054

 W. F. Albright, The Archaeology of Palestine and the Bible, APB, p. 133  
1055

 Walter C. Kaiser Jr., Old Testament Documents, OTD , p.88 
1056

 Ephraim Stern et al., eds., The New Encyclopedia of Archaeological 

Excavations in the Holy Land, 1: 324-26; quoted by K. A. Kitchen, On the 

Reliability of the Old Testament, ROTK, pages 335, 572 (note 67)   
1057

 Howard F. Vos, Genesis and Archaeology, GAS,  page 120 
1058

 James B. Pritchard, The Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old 

Testament, ANET, p. 230   
1059

 Ephraim  Stern et al., eds., The New Encyclopedia of Archaeological 

Excavations in the Holy Land, 1: 192-94: quoted by K. A. Kitchen, On the 

Reliability of the Old Testament,  ROTK ,  pages 336, 573 
1060

 Howard F. Vos, Genesis and Archaeology, GAS , page 118-9 
1061

 Ephraim Stern et al., eds., The New Encyclopedia of Archaeological 

Excavations in the Holy Land, 2: 701-2: quoted by K. A. Kitchen, On the 

Reliability of the Old Testament,  ROTK , page 336 
1062

 Jewish Quarterly Review,  1930, p. 165 f.; quoted by  W. F. Albright, The 

Archaeology of Palestine and the Bible, APB, p. 35 
1063

 Ephraim   Stern et al., eds., The New Encyclopedia of Archaeological 

Excavations in the Holy Land, 2: 580-82: quoted by K. A. Kitchen, On the 

Reliability of the Old Testament,  ROTK,  page 336, 573 
1064

 Ephraim  Stern et al., eds., The New Encyclopedia of Archaeological 

Excavations in the Holy Land, 2: 606-9: for the tablet, see M. Anbar and N. 

Naaman, Tel Aviv, 13/14, (1986/87):3-12, pl.1.; quoted by K. A. Kitchen, On 

the Reliability of the Old Testament, ROTK,  page 336, 573 
1065

 Arrian, Anabasis, book vii, chapter 20: 7, 8, ARN, page 275 
1066

 Himanshu Prabha Ray, The archaeology of seafaring in ancient South Asia, 

ASSA, pages 169- 170  
1067

 Stanley M. Burstein, Agatharchides of Cnidus, On The Erythraean Sea, ES, 

pages 2-3  
1068

 Peremans, W., Diodore de Sicile et Agatharchide de Cnide', pp. 447-55, 

cited by Burstein, Agatharchides of Cnidus on The Erythraean Sea, ES, page 32 
1069

 Leopoldi, Helmuthus, De Agatharchide Cnidio (Diss.Rostow, 1892) pp.13-

17 ; cited by Burstein, Agatharchides of Cnidus on The Erythraean Sea, ES,  

page 39. 
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Strabo made abridgement of Agatharchides's book, adding material from the lost 

book of Artemidorus. The work which Artemidorus developed, especially about 

Arabia, is contained in Strabo’s chapters, especially 16.4.5-20, (GS), pages 315-

349. See Bunbury, E.H. A History of Ancient Geography, 2nd ed. (London 

1883), pages 61-69; cited by Burstein, Agatharchides of Cnidus on The 

Erythraean Sea, ES, page 38 
1070

 The Geography of Strabo, Book XVI .4.01, Volume VII, (GS), pages 345 
1071

 Wilfred Schoff,  introduction to The Periplus of the Erythraean Sea, PEC, 

pages 14,15 
1072

 Claudius Ptolemy, The Geography, GP, book VI chapter VI,  page 137-138  
1073

 ) The Geogrophy of Strabo, Book 16, chapter iv, 2, Volume VII, (GS) 

 page 311  
1074

 Natural History of Pliny; Book VI, chapter 32, (PNH ), page 85 
1075

 Patricia Crone, Meccan Trade, MT, pages 134,135 
1076

 From book 5 of Agatharchides of Cnidus, on the Erythraean Sea, excerption 

from Diodorus, Library of History, cited by Burstein, ES,  page 153, fragment 

92b  
1077

 From book 5 of Agatharchides of Cnidus, on the Erythraean Sea,, excerption 

from Photius, Bibliotheca, cited by Burstein, Agatharchides of Cnidus  on the 

Erythraean Sea,  ES , page 155, fragment  95a 
1078

 Burstein, Agatharchides of Cnidus, on the Erythraean Sea, ES, page 155, see 

note 2 
1079

 Nonnosus cited by Photius, Bibliotheca, 1,5 
1080

 C.Robin, Inventair des Inscriptions Sudarabiques, 1ff. Paris/Rome, 1992 

ff.1, 67-68, Haram 3 & 4; Repertoire d'Epigraphie Semitique, esp.V-VIII, Paris, 

1929-1968, 2751/M.15; quoted by K.A. Kitchen, Documentation For Ancient 

Arabia, Part I, DAA,  page 180  
1081

 K.A. Kitchen, Documentation For Ancient Arabia, Part I, DAA,  pages 181; 

239 
1082

 C.Robin, Inventair des Inscriptions Sudarabiques, 1ff. Paris/Rome, 1992 

ff.,1, 5-6, pls.2b,3a; Inabba; quoted by K.A. Kitchen, Documentation For 

Ancient Arabia, Part I, DAA, page 181; see also K.A. Kitchen, DAA,  page 239 
1083

 For “Verse Account of Nabonidus,” see J.B. Pritchard,  Ancient Near 

Eastern Texts Relating to the Old Testament, ANET ,  page 313; Sidney Smith, 

Babylonian Historical Texts, London, 1924, Chapter III, pp. 27-97 ;quoted by 

F.V. Winnett and W.L. Reed, Ancient Records from North Arabia,AR, page   19   
1084

 See C.J. Gadd “The Harran Inscriptions of Nabonidus,” Anatolian Studies, 8 

( 1958) page 59; cited by F.V. Winnett and W.L. Reed, Ancient Records from 

North Arabia, AR, page 91; The exact part in the Harran Inscriptions is (Nab. 

H2 I 26; ii 11) see I. Eph’al, The Ancient Arabs, IAA, page 180 
1085

 ا و ب" ”تا  العروسأ  للزبيديأ تحت     
1086

 Kitchen, On the Reliability of the Old Testament,  ROTK , p.313 
1087

 Roland Hendel, “Finding historical memories in the Patriachal narratives, ” 

Biblical Archaeology Review 21, no. 4 (July- August 1995): 58; quoted by  

Walter C. Kaiser Jr., Old Testament Documents, OTD , p. 89 
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1088
  10-11أ الجز  ا ولأ صفحة  AKMأ اتبار مكةأ ا زرقة 
1089
 1أ الجز  الرابعأ صفحة MFتاريخ العرب قب  ا دومأ  أ المفص  فةدواة علة 
1090
تا  العروسأ للزبيديأ  تحت "قبس" ؛ عباس المودوي المكةأ نزهة الجليس ومنية ا ةيب ا نيس  

أ الجز  الرابعأ صفحة MFفة المفص  فة تاريخ العرب قب  ا دومأ  أ مستشهد من دواة علة27   0

7  
1091
 "     ش ب" روسأ للزبيديأ تحت "تا  الع 
1092
 أ باب القافأ تحت "قبس"00أ الجز  LAابن منظورأ لسان العربأ  
1093
 1أ الجز  الرابعأ صفحة MFأ المفص  فة تاريخ العرب قب  ا دومأ دواة علة 
1094
الجليس ومنية النسخة ا لكترونية لموقع الوراق  ؛ نزهة  22البو ريأ انساب األشرافأ  صفحة  

ُمستشهد من   30   06؛ ونهاية ا رب  26   0ا ةيب ا نيسأ المكة العباس بن علة الحسين المودوي 

  54   4أ MFالمفص  فة تاريخ العرب قب  ا دومأ  دواة علة
1095

   515أ الجز  ا ولأ صفحة  TTBأ تاريخ الطبري 
1096
   247   0أ BEAأ بلو  األرب فة معرفة الوال العربأ ودةمحموة شكري األل 

1097
  Encyclopedia Of Islam And The Muslim World, EIM , page 526 

1098
أ الجز  ا ولأ RA؛ السهيلةأ الروض ا نفأ  18 أ الجز  ا ول أ صفحة SIHأ  ابن هشام 

     059صفحة  
1099
أ الجز   SNKأ فة تفسير دور  الدتان ؛ السير  النبويةأ الحافظ بن ك يرأ ةأ ا لودةرول المعان 

   311أ الجز   ال الثأ  صفحة FBH؛ فت، الباريأ للحنبلةأ  20ا ولأ  صفحة 
1100
الجز   الرابعأ أ  MAYأ تا  العروسأ للزبيديأ تحت "قلد" ؛ معج  البلدانأ ياقول الحموي 

        465صفحة  
1101
أ TATأ ؛ تفسير الطبري  465أ الجز   الرابعأ صفحة   MAYأ معج  البلدانأ ياقول الحموي 

   4أ UQأ عمد  القاريأ ؛ العينة”    ا ف  ؛ تا  العروسأ للزبيديأ تحت " 24112أ رق    25

و  01    0أ SIHأ ؛ ابن هشام 170 أ الجز  ال انة أ صفحة  BNHأ  ؛ البداية والنهاية أ ابن ك ير  261

 أ  فة تفسير دور  الدتان؛ رول المعانةأ ا لودة 20  0أ SNK؛ السير  النبويةأالحافظ بن ك يرأ  22
1102

أ الجز  ا ولأ  SNK؛ السير  النبويةأ الحافظ بن ك يرأ  22أ الجز  ا ولأ صفحة  SIHأ ابن هشام 

 أ فة تفسير دور  الدتان ؛ رول المعانةأ ا لودة 20صفحة 
1103

؛  22    0أ SIHأ ؛ ابن هشام061  أ الجز  ال انة أ صفحةBNHأ  ا البداية والنهاية أ ابن ك ير 

 أ  رول المعانةأ فة تفسير دور  الدتانرول المعانةأ ا لودة
1104
      070أ صفحة  MH؛ المحبر  بن لبيب البغداةيأ  011-079   0أ SIHأ ابن هشام 
1105
أ EFTSفة تمييز الصحابةأ ؛ ابن لجرأ ا صابة 057  0أ  SNK السير  النبويةأ الحافظ بن ك يرأ 

 - 54أ كتاب فضائ  الصحابةأ  ؛ صحي، البخاري016   0أ SIHأ ؛ ابن هشام2925الجز  ال انة  رق  

  353و  352   3أ TKISأ باب  لديث زيد بن عمرو بن نفي . ؛  الطبقال الكبراأ ابن دعد
1106
 SKN؛ السنن الكبراأ للنسائةأ 060أ الجز  ا ولأ صفحة SNKيةأ الحافظ بن ك يرأ السير  النبو 

  392أ صفحة  06أ الجز  UQأ أ لبدر الدين العينة؛ عمد  القاري شرل صحي، البخاري1017أ رق  
1107
أ البداية ؛ ابن ك ير056  0أ  SNKالحافظ بن ك يرأ ؛ السير  النبويةأ  010  0أ  SIH ابن هشام 

الكري أ لوصفهانةأ كتاب ا لفأ  ؛ مفرةال الفاظ القرآن 245أ الجز  ال انةأ صفحة  BNHوالنهايةأ

؛الطبقال  2925أ الجز  ال انةأ رق  EFTSتحت "ام" ؛ ابن لجرأ ا صابة فة تمييز الصحابة أ 

   353أ الجز  ال الث أ صفحة  TKISأ الكبراأ ابن دعد
1108
أ كتاب فضائ  ؛ صحي، البخاري 353أ الجز  ال الثأ صفحة   TKISأ الطبقال الكبراأ ابن دعد  

؛ 054  0أ SNK رباب  لديث زيد بن عمرو بن نفي  ؛ السير  النبويةأ الحافظ بن ك ي - 54الصحابةأ 

أ ؛ ابن هشام  371و  361أ الجز  ال انة صفحة  AGHSادد الغابة فة معرفة الصحابةأ ابن ا ايرأ 

SIH ؛ السنن الكبراأ للنسائةأ010   0أ SKN   1017أ رق 
1109
  460فحة أ الجز  الساةسأ صMFأ المفص  فة تاريخ العرب قب  ا دومأ دواة علة 
1110

 1011أ رق   SKNالسنن الكبراأ للنسائةأ  
1111

 273و  272أ لج اه  الجاهليةأ صفحة   AKMأ اتبار مكة وما دا  فيها من األاارأ األزرقة 
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1112

 أ الجز  ال الثأ باب الحا أ تحت "لل "  LAلسان العربأ ابن منظورأ  
1113
 ثأ باب الحا أ تحت "لل "  أ الجز  ال ال LAلسان العربأ ابن منظورأ  
1114
 413و  412أ الجز  ال الثأ  صفحة FAHفت، الباريأ ابن لجرأ  
1115
 212و  210أ لج اه  الجاهليةأ صفحة  AKMأ اتبار مكة وما دا  فيها من األاارأ األزرقة 
1116
أ كبراأ ابن دعد؛ الطبقال ال 059أ الجز  ا ولأ صفحة SNKالسير  النبويةأ الحافظ بن ك يرأ  

TKIS  أ الجز  ال الثأTKIS  353   3أ  
1117
؛ فت،  210أ لج اه  الجاهليةأ صفحة   AKMأ اتبار مكة وما دا  فيها من األاارأ األزرقة 

  506أ الجز  ال الثأ صفحة FAHالباريأ ابن لجرأ 
1118
  053 ولأ صفحة  أ الجز  اSNKالسير  النبويةأ الحافظ بن ك يرأ  
1119

 " أ ا صفهانةأ تحت " مقتمفرةال القرآن 
1120
 99أ الجز  ا ول أ صفحة  MFTBابة الفدا أ المختصر فة تاريخ البشرأ  
1121
 0163أ الجز  ا ولأ رق  KAكنز العمال فة دنن ا قوال وا فعالأ الهنديأ  
1122

 32024أ الجز  العاشرأ لرف الفا أ رق   KAعالأ الهندي أ كنز العمال فة دنن ا قوال وا ف 
1123

 SNKأ السير  النبوية أ ؛ ابن ك ير 224أ الجز   الخامسأ صفحة   RAالسهيلةأ الروض ا نفأ  

 471  صفحة 3أ 
1124

 أ لرف الحا أ تحت "لنف"  LAلسان العربأ ابن منظورأ الجز  ال الثأ  
1125

 E. Lipinski “Notes on the Mesa inscriptions,” or 40 (1971) 337 n. 50. 

Quoted by Victor P. Hamilton, The book of Genesis chapter 1-17, BG, p. 430 
1126

Victor Hamilton, The Book of Genesis Chapters 18-50, BG, page 103 


